Vereniging tot vestiging en
instandhouding van
Scholen met de Bijbel, op
Gereformeerde Grondslag

Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 24 oktober 2018

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur/de directie van de Vereniging tot
Vestiging en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op
Gereformeerde Grondslag te Wijk en Aalburg.
We hebben onderzocht of het bestuur/de directie op de scholen zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: de Vereniging tot Vestiging
en Instandhouding van Scholen met
de Bijbel op Gereformeerde
Grondslag te Wijk en Aalburg.
Bestuursnummer: 76715
Scholen onder bestuur:
De Hoeksteen, 08RM
De Rgenboog, 03HC
Totaal aantal leerlingen: 488

Wat gaat goed?
De directie van de scholen kent de scholen goed en zorgt ervoor dat er
op de scholen onderwijs gegeven wordt van voldoende kwaliteit. Dat
betekent dat de scholen, op een enkel punt na, voldoen aan de
wettelijke eisen voor goed onderwijs. Om ervoor te zorgen dat het
onderwijs goed blijft, gaat de directie regelmatig in de klassen kijken,
kijkt ze naar de resultaten die leerlingen behalen en heeft ze
gesprekken met de leraren en ouders. Ook geven ouders, leraren en
leerlingen regelmatig in vragenlijsten aan wat ze van de scholen
vinden. Deze informatie gebruikt de directie om plannen te maken om
het onderwijs te verbeteren, daar waar dat nodig is.
Ook is er sprake van een duidelijke structuur in de organisatie. Het
bestuur heeft de taken die met het besturen van de scholen te maken
heeft overgedragen aan de directie van de beide scholen. Het bestuur
is daarmee toezichthoudend bestuur geworden. Om die taak uit te
voeren overleggen zij regelmatig met de directie om na te gaan of
alles volgens plan verloopt en of de resultaten voldoende zijn. Ook
geven zij adviezen aan de directie als dat nodig of wenselijk is. Deze
organisatiestructuur werkt voor iedereen heel prettig.
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt zoals ook bedoeld is in de
wet.
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Ten slotte zorgt de directie er voor dat alle medewerkers voldoende
kennis en vaardigheden hebben om hun taak, bijvoorbeeld als leraar,
goed uit te voeren. Hiervoor worden trainingen georganiseerd. Maar
ook worden leraren aangemoedigd ook zelf aan te geven wat ze nog
zouden willen leren op basis van hun interesse.
Wat moet beter
Volgens de wet moet de school informatie geven over de resultaten
en doelen van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om de resultaten
van de eindtoets, maar ook om informatie over de verbeterplannen
en wat die hebben opgeleverd. De informatie hierover in de
schoolgids of de website is verouderd of ontbreekt. Daar moet de
school wat aan doen, omdat alle ouders en andere belangstellenden
recht hebben op de juiste informatie hierover.
Ook moeten de scholen ervoor zorgen dat er op school een
vertouwenspersoon is waar kinderen terecht kunnen als ze gepest
worden of andere problemen willen bespreken.
We hebben hierover afspraken gemaakt met de directie.
Wat kan beter
De scholen hebben motto’s geformuleerd, namelijk ‘klein dus fijn’
voor de Regenboog en ‘samen veelkleurig groeien’ voor De
Hoeksteen. Wat dit precies betekent voor het onderwijs aan de
leerlingen is niet helemaal duidelijk.
Ook is het belangrijk dat de directie niet alleen kan vertellen dat de
kwaliteit van de scholen voldoet aan de wettelijke eisen, maar dit ook
kan aantonen. Het liefst zo betrouwbaar mogelijk.
Dit is belangrijk omdat de inspectie sinds 2017 niet meer eens in de
vier jaar op alle scholen onderzoek doet naar de kwaliteit en het
voldoen aan de wet.
Vervolg
Over vier jaar voeren we weer een onderzoek uit bij het bestuur.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 30 augustus en 4 september 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging tot Vestiging en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde
Grondslag te Wijk en Aalburg.
In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de
sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel
beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur/directie doelen afgesproken met de school,
heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het
op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Toelichting op de gehanteerde begrippen
De Vereniging tot Vestiging en Instandhouding van Scholen met de
Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Wijk en Aalburg kiest uit haar
midden een bestuuur. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de beide
scholen.
Het bestuur heeft echter de bestuurstaken gedelegeerd en
gemandateerd aan de directeur die beide scholen aanstuurt. Het
bestuur is hiermee toezichthoudend bestuur geworden en zal in dit
rapport als zodanig genoemd worden.
De directie is in dit rapport de directeur van de beide scholen die
tevens de bestuurlijke taken uitvoert.
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.
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Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van de bestuurstaken van de directie, maar onderzoeken we
tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen waarvoor
het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij school De
Hoeksteen.
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
voldoende is; het onderzoek laat zien of de directie voldoende
informatie heeft over de school en of sturing op de kwaliteit door de
directie ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats
zicht op de onderwijskwaliteit van de school.
Onderstaand figuur geeft weer welke standaarden we gekozen
hebben om te verifiëren. Deze keuze is gemaakt samen met de
directie.
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Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de directie, de leden
van het toezichthoudend bestuur, intern begeleiders,
ouders, leerlingen en docenten en verschillende lessen bezocht.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op De Hoeksteen.
In hoofdstuk 4 is de reactie van de directie op het onderzoek en
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
bestuurs/directieniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is
wat het oordeel is op het kwaliteitsgebied financieel beheer op
bestuursniveau. In het eerste vierjaarlijks onderzoek geven we in het
funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk.
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat de directie zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de scholen en in hoeverre het beleid van de directie 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?
De Vereniging tot Vestiging en Instandhouding van Scholen met de
Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Wijk en Aalburg zorgt niet
alleen voor de instandhouding van de scholen, maar ook voor
voldoende kwaliteit. De structuur is helder en functioneel. Het
bevoegd gezag ligt bij het bestuur, maar de bestuurlijke taken zijn
gemandateerd en gedelegeerd aan de directeur, die beide scholen
aanstuurt. Daarmee is het bestuur toezichthoudend geworden. Deze
taak neemt het toezichthoudend bestuur serieus. Richtinggevende
uitspraken in het intern toezichtkader en managementcontracten
geven goede handvatten voor gedegen toezicht. Het toezichthoudend
bestuur is bovendien sparring partner en adviseur voor de directeur.
Omdat de bestuurstaken bij de directeur liggen is er niet alleen
voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen, er is ook directe
sturing. Het beeld dat de directeur heeft van de kwaliteit komt dan
ook volledig overeen met het beeld dat wij kregen tijdens het
verificatieonderzoek op De Hoeksteen. De directie kan mondeling
nauwkeurig toelichten wat de kwaliteit van het onderwijs is. Het
aantonen en verantwoorden dat beide scholen aan de basiskwaliteit
voldoen, is echter minder vanzelfsprekend en verdient aandacht. Nu
de inspectie niet meer eens in de vier jaar een kritische spiegel
voorhoudt op beide scholen, is het aan de directie om dit te
organiseren.
Ten aanzien van de eigen ambities van de school is er nog winst te
boeken door de visie en doelen meer concreet en meetbaar te
formuleren. Hierdoor kan duidelijker aangegeven en verantwoord
worden wanneer en welke successen geboekt worden en is de stip op
de horizon voor alle betrokkenen helder.
Op één onderdeel voldoet de school niet aan de wettelijke eisen. Dit
betreft het verschaffen van actuele en juiste informatie in de
schoolgids over de doelen en resultaten van de school en de
vergaarde informatie uit het kwaliteitszorgstelsel en de maatregelen
die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.
Hoewel de directie wel zorgt voor een jaarverslag, verdient de inhoud
hiervan eveneens aandacht. Het inhoudelijke bestuursverslag is
summier en niet up-to-date.
We zien op de korte of middellange termijn geen risico's voor de
financiële continuïteit van Vereniging tot Vestiging en Instandhouding
van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag. Ook de
financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen
van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.
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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.
Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we de beoordeling
hiervan achterwege op schoolniveau.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft de directie voldoende zicht op de onderwijskwaliteit, stuurt het
op de verbetering van de onderwijskwaliteit en heeft het doelen
afgesproken met de school? (KA1)
Deze vraag kunnen we positief beantwoorden, al zijn er
mogelijkheden voor verbetering.

Sturing en zicht op onderwijs voldoende door korte lijnen
Omdat de directie ook de bestuurstaken uitvoert, zijn de lijnen kort.
De directie heeft voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en kan hier
vrij direct op sturen. Een aandachtspunt is het kunnen aantonen van
deze kwaliteit.
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Klassenbezoeken en personeelsgesprekken worden door de directie
benut om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verbeteringen
in gang te zetten.
Zoals ook in het schoolplan is aangegeven bestaat het
kwaliteitszorgsysteem verder uit
tevredenheidsenquêtes onder ouders, leraren en leerlingen om na te
gaan wat de belanghebbenden van het onderwijs vinden;
toetsresultaten om na te gaan of de leerlingen voldoende resultaten
behalen en
een bijeenkomst van het team met het toezichthoudend bestuur. Deze
bijeenkomst heeft in 2015 plaatsgevonden en is benut om actiepunten
te inventariseren voor het nieuwe schoolplan 2015-2019.
Omdat het monitoren van de kwaliteit vooral door de directie en
direct betrokkenen gebeurt, bestaat het risico dat er blinde vlekken
ontstaan. Omdat de inspectie niet meer eens in de vier jaar de brede
basiskwaliteit in beeld brengt van alle scholen is dit een reëel risico.
Bovendien vraagt de inspectie nu eens in de vier jaar aan het bestuur/
de directie om zich te verantwoorden over de kwaliteit van onder
andere het didactisch handelen, de resultaten, de sociale veiligheid en
het onderwijsleerproces. Deze verantwoording kan nu mondeling
voldoende gegeven worden, maar wint aan kracht als de directie de
kwaliteit kan aantonen met meer objectieve evaluaties, die op
bestuursniveau - voor beide scholen tezamen - een goed beeld geven
van de wettelijke basiskwaliteit.

Doelen, motto, visie en missie globaal vastgelegd, uitwerking kan
doelgerichter
Beide scholen werken vanuit een eigen motto. De Regenboog heeft
als motto ‘Klein dus fijn’, waarbij de nadruk gelegd wordt op het
kunnen bieden van onderwijs op maat voor alle kinderen. Voor de
Hoeksteen geldt ‘Samen veelkleurig groeien’, waarmee de school
uitdraagt dat alle kinderen welkom zijn en dat leerlingen leren om
respectvol met elkaar om te gaan en samen te werken.
In het schoolplan is aangegeven dat bij beide scholen gestreefd wordt
naar ‘van goed, beter naar best’. Als nadere uitwerking van dit doel is
in het schoolplan het volgende aangegeven: “Meten, beschrijven,
bekijken, beoordelen, analyseren, evalueren, aanspreken. Deze
werkwoorden zullen ervoor zorgen dat onze school onderscheidend
zal zijn van de rest van de omliggende scholen en een meerwaarde
biedt voor die leerlingen die meer verdienen.”
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Het is echter niet duidelijk hoe deze doelstelling verder wordt
uitgewerkt. In het jaarplan staan wel een vijftal speerpunten
genoemd, te weten:
• het bevorderen van de sociale veiligheid;
• de zorgprofielen van de scholen;
• participatie van ouders;
• onderwijskundige ontwikkelingen en
• concreet gestalte geven aan christelijk onderwijs.
Het is echter niet helder hoe deze speerpunten bijdragen aan de
algemene doelstelling van de school.
In jaarlijkse actieplannen is aangegeven wat de scholen in het
betreffende jaar gaan ‘aanpakken’. De vijf speerpunten zijn in enkele
van deze acties zichtbaar. Uit gesprekken blijkt dat er daarnaast
onderwijskundige ontwikkelingen opgepakt zijn of worden, die niet in
de jaarlijkse actieplannen zijn opgenomen, zoals de vorming van
leergemeenschappen, nieuwe pedagogische methodieken en
aanscherping van het instructiemodel.
Concluderend kunnen we constateren dat de visie en doelstelling niet
helder uitgewerkt zijn in concreet geformuleerde doelstellingen met
duidelijk te bereiken resultaten. Daarnaast ontstaan er gaandeweg de
planperiode nieuwe onderwijskundige doelstellingen acties en
doelstellingen, die niet in de jaarlijkse actieplannen zijn opgenomen.

Heeft de directie/het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer (KA2)?
Ook deze vraag kunnen we positief beantwoorden. Er is een heldere
organisatiestructuur, waarin ieders rol helder is en er wordt voldoende
aandacht besteed aan een professionele cultuur en deskundige
medewerkers.

Structuur en verantwoordelijkheidsverdeling goede voedingsbodem
voor waarborg kwaliteit
Om tegemoet te komen aan de Code Goed Bestuur PO heeft het
bestuur in 2012 gekozen voor een bestuursmodel met mandaat en
delegatie. Dit is in 2012 opgenomen in aangepaste statuten en een
managementstatuut.
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Het bestuur heeft de bestuurlijke taken gemandateerd aan de
directeur van de beide scholen. In het jaarverslag en in de statuten is
aangegeven dat het bestuur nu toezichthoudend is en belast is met de
toezichthoudende taken, zoals wettelijk is bepaald. Naast toezicht
houden op de kwaliteit en het financieel beheer voert het
toezichthoudend bestuur de taken uit gericht op het werkgeverschap
en de advisering van de directeur. Dit wordt zowel door de directeur/
bestuurder als de toezichthoudende bestuursleden als helder en
plezierig ervaren.
Het toezichthoudend bestuur evalueert jaarlijks het eigen
functioneren onder leiding van een externe deskundigheid. Hieruit
worden actiepunten geformuleerd om het functioneren te verbeteren.
Het toezichthoudend bestuur vergadert tien keer per jaar. Ook is er
jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van diverse kerken en met
leden van de beide medezeggenschapsraden.
In 2012 is een toetsingskader opgesteld, dat in 2016 wederom is
geëvalueerd en bijgesteld. Dit toetsingskader biedt richtinggevende
uitspraken. Het gaat om richtinggevende uitspraken op het gebied van
Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Organisatie, Financiën,
Huisvesting, Identiteit & Communicatie en Maatschappelijk draagvlak.
Aan de hand van indicatoren/normen kan vastgesteld worden of aan
de richtinggevende indicatoren is voldaan. Daarnaast werkt het
toezichthoudend bestuur met een jaarlijks managementcontract.
Hierin is aangegeven welke acties in dat jaar ondernomen moeten
worden/resultaten behaald moeten worden op basis van het
managementstatuut, het schoolplan en de actieplannen van de
scholen. De directie verantwoordt zich hierover middels
managementrapportages.
Als enige aandachtspunt geeft het toezichthoudend bestuur aan dat
het jammer is dat specifieke onderwijskundige kennis bij de leden van
het toezichthoudend bestuur ontbreekt. Hier wordt bij het aantrekken
van nieuwe bestuursleden wel aandacht aan gegeven. Maar tot nu
waren er geen kandidaten met dergelijke specifieke kennis.

Directie stimuleert scholing en ontwikkeling.
De directie en de leraren besteden voldoende aandacht aan hun
professionaliteit.
Alle leraren hebben een bekwaamheidsdossier en tijdens de
personeelsgesprekken is aandacht voor persoonlijke scholingswensen.
Het nascholingsplan toont aan dat er veel team- en individuele
scholingen uitgevoerd worden.
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De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met professionele
leergemeenschappen, waarin leraren met elkaar aan
onderwijsontwikkelingen werkten, zoals het versterken van het
instructiemodel en het stimuleren van eigenaarschap bij de leerlingen.
Hoewel iedereen hier heel enthousiast voor was, bleek dat
tegelijkertijd teveel onderwerpen aangepakt werden, waardoor het
implementeren en borgen niet optimaal verliep. Er is nu duidelijk een
keuze gemaakt voor het zorgvuldig ontwikkelen en implementeren
van onderwijsverbeteringen na elkaar in plaats van tegelijkertijd. Wel
zijn er nog steeds commissies waar leraren aan deelnemen, zoals de
onderwijscommissie, de leescommissie en de rapportcommissie.
Door het doelgerichte van het onderwijs te versterken, zoals bij KA1 is
toegelicht, kan ook de betrokkenheid van de medewerkers bij
onderwijsontwikkeling wellicht meer planmatig en doelgerichter
ingezet worden en kan ‘teveel hooi op de vork’ voorkomen worden.
Ook is het belangrijk om met elkaar te blijven nadenken en praten
over de visie en missie van de school, om te blijven streven naar en
zorgen voor een gezamenlijk draagvlak en eensgezind commitment.

Communiceert het bestuur/de school actief over de eigen prestaties
en ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
We zien dat het bestuur en de school op dit gebied niet aan alle
wettelijke vereisten voldoet. We beoordelen deze standaard daarom
als onvoldoende.

Verticale verantwoording vaak niet actueel en informatie soms onjuist
De wet gaat ervan uit dat het bevoegd gezag verantwoording aflegt in
het jaarverslag (art. 171 WPO). Hoewel het bestuur hieraan voldoet,
zien we dat het jaarverslag erg summier is en dat de tekst een
herhaling is van voorgaande jaren, waardoor de informatie in het
jaarverslag op onderdelen onjuist of verouderd is. Ook is er nauwelijks
sprake van een verantwoording van de onderwijskwaliteit. Dit geldt
ook voor de managementrapportages, waarin weinig informatie over
de onderwijskwaliteit is opgenomen. De directie geeft aan de hand
van het digitale leerlingvolgsysteem wel voldoende informatie aan het
toezichthoudend bestuur over de resultaten die door de leerlingen
behaald worden, maar dit wordt niet vastgelegd in het jaarverslag of
in de managementrapportages.
Het jaarverslag wordt toegestuurd aan alle leden van de vereniging en
de inspectie, maar is voor anderen niet toegankelijk.
De wet gaat er ook van uit dat de school in de schoolgids duidelijk
aangeeft wat de doelen van het onderwijs zijn en welke resultaten
met het onderwijsleerproces worden bereikt (art. 13 WPO).
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Hier voldoet de school niet aan. De schoolgids is een meerjaren
schoolgids. Elk jaar is er een schoolkalender met uitsluitend praktische
informatie. De schoolgids bevat geen concrete onderwijskundige
doelen. Ook zijn er geen actuele gegevens over de resultaten. De
website van de school biedt hierover eveneens geen informatie.
Mede omdat de schoolgids al in 2015 is opgesteld, staat er bovendien
verouderde informatie in, zoals over het toezicht van de inspectie.
Ten slotte dienen in de schoolgids ook de gedane bevindingen te
worden opgenomen ten aanzien van het stelsel van kwaliteitszorg,
evenals de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen
(art. 13, eerste lid, onder o, WPO). Deze zijn in de schoolgids niet
opgenomen.
De school voldoet wel aan de Wet medezeggenschap op scholen
(WMS), waarin is aangegeven dat de schoolleiding en het bestuur zich
verantwoorden aan de (G)MR, en deze betrekken bij de beleids- en
besluitvorming en de benoeming van bestuurders (art. 8 en 10, 11, 12
en 14 WMS).
De directie heeft regelmatig overleg met de medezeggenschapsraden
van de scholen (tezamen de GMR) en betrekt hen bij beleid en
besluiten. De medezeggenschapsraden zelf zijn echter summier in hun
communicatie naar de achterban toe (de ouders die zij
vertegenwoordigen). Zo zijn agenda’s en verslagen van de MR niet
beschikbaar en blijft het beperkt tot enkele mededelingen in de
nieuwsbrieven.

Horizontale dialoog vooral gericht op samenwerking met
ketenpartners voor beter onderwijs
Bij de ontwikkeling van het schoolplan zijn in 2015 de intern
toezichthouders en de teamleden van beide scholen betrokken.
Andere interne belanghebbenden zoals de ouders en de leerlingen zijn
hier niet bij betrokken. Ook externe partners zijn niet betrokken bij
beleidsvorming.
De directie zoekt wel samenwerking met ketenpartners om het
onderwijs te versterken. Zo is er een samenwerking met andere
scholen waarmee gezamenlijk een plusklas is gestart. Ook met een
school voor VMBO is een pilot gestart om leerlingen van groep 7 en 8
meer kennis laten maken met techniekonderwijs. Daarnaast heeft de
directie regelmatig contact met onder andere de twee
samenwerkingsverbanden en de beide gemeenten.
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2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als
‘voldoende’.

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

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,24

5,03

5,00

3,98

3,95

3,93

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,88

0,89

0,89

0,87

0,87

0,86

Weerstandsvermogen

< 5%

61,06%

61,24%

58,12%

57,62%

56,60%

55,03%

Huisvestingsratio

> 10%

8,56%

8,29%

6,23%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

4,15%

2,79%

-1,35%

-2,06%

-1,25%

-0,96%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat
beeld. Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten.
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Tekortkomingen continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat.
De volgende onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf
troffen we niet aan in het jaarverslag over 2017.
• Verslag van de intern toezichthouder waarin is opgenomen dat
de toezichthouder de directie/het bestuur ondersteunt en/of
adviseert over beleidsvraagstukken en financiële problematiek wanneer dit aan de orde is - en op welke onderdelen dit in 2017
heeft plaatsgevonden. Mondeling heeft het toezichthoudend
bestuur duidelijk aangegeven dat dit geregeld gebeurt.
• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem waarin wordt aangegeven
door het bestuur op welke wijze het interne
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk
functioneert. Daarbij wordt ook aangegeven welke resultaten
met het systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel
worden doorgevoerd in de komende jaren. Bij dit onderdeel
troffen we geen toelichting aan over welke resultaten met het
risicobeheersingssysteem zijn bereikt.
We verzoeken het bestuur deze omissies te corrigeren in het
eerstvolgende jaarverslag.
Naast deze elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond
van de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven
wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren
door:
• Nadere toelichting op te nemen in de continuïteitsparagraaf op
het kengetal leerlingaantal. Het verloop van de leerlingen is
namelijk onder ‘beschrijving van de belangrijkste risico's en
onzekerheden’ opgenomen in het jaarverslag, maar de
ontwikkeling van het leerlingenaantal wordt niet toegelicht in de
continuïteitsparagraaf bij de stand van het aantal leerlingen.
• Nadere informatie op te nemen bij de meerjarenbegroting over
de belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren en de
gevolgen voor de financiën. Er wordt geen toelichting gegeven op
de ontwikkeling van de baten en lasten de komende jaren in de
continuïteitsparagraaf , anders dan dat er licht negatieve
resultaten worden verwacht.
• Nadere informatie op te nemen in de continuïteitsparagraaf over
hoe de grootste financiële risico's zijn afgedekt. Er worden geen
concrete beheersmaatregelen genoemd voor de genoemde
risico’s in het jaarverslag onder ‘beschrijving van de belangrijkste
risico's en onzekerheden’.
• Een duidelijke verbinding te maken tussen de
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch
beleid in de bestuursverslagen.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Bij de Vereniging tot Vestiging en Instandhouding van Scholen
met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag kwam het volgende
onderwerp aan de orde:

Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van Vereniging tot Vestiging en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde
Grondslag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te
maken. Bevoegdheden die het moet beleggen bij de intern
toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) zijn onder meer, dat
deze moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn
bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording hebben
wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over de Vereniging tot
Vestiging en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op
Gereformeerde Grondslag. 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 2018. Dit aspect van het interne toezicht is op dit moment
sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het vooralsnog
niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke
herstelopdracht te geven.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de Vereniging tot
Vestiging en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op
Gereformeerde Grondslag als ‘voldoende’. Wij baseren ons hierbij op
de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Daarnaast
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van de financiële rechtmatigheid. In het
onderzoek bij Vereniging tot Vestiging en Instandhouding van Scholen
met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag leidt de weging van de
beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur zorgt voor actuele en
juiste verantwoording en informatie
in de schoolgids, conform de
wettelijke vereisten

Wij voeren over vier jaar weer een
vierjaarlijks onderzoek uit en gaan
dan na of het bestuur de
tekortkoming heeft opgeheven

Het bestuur zorgt er voor dat op
beide scholen een medewerker
wordt aangewezen die voor
leerlingen fungeert als
aanspreekpunt voor pesten of
andere problemen.

Wij voeren over vier jaar weer een
vierjaarlijks onderzoek uit en gaan
dan na of het bestuur de
tekortkoming heeft opgeheven

Het bestuur dient de volgende
onderdelen (volledig) op te nemen in
het jaarverslag:

We stellen op basis van het
jaarverslag 2018 vast of deze omissie
gecorrigeerd is. Dit zal in het derde/
vierde kwartaal van 2018
plaatsvinden.

Bestuur/school
KA3 Verantwoording en dialoog
artikel 13 WPO
SK1 Veiligheid
4c, eerste lid, onderdeel c, WPO

Financieel beheer (FB)
Standaard FB 01
Regeling Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO), artikel 4, lid 4,
bijlage 3.

- verslag van de intern
toezichthouder waarin is
opgenomen op welke wijze het
bestuur ondersteunt en/of adviseert
over beleidsvraagstukken en
financiële problematiek - wanneer
dit aan de orde is - en welk resultaat
dit handelen heeft opgeleverd.
- de rapportage over aanwezigheid
en werking van het interne
risicobeheersings- en
controlesysteem waarin wordt
aangegeven door het bestuur op
welke wijze het interne
risicobeheersingsysteem is ingericht
en hoe dit in de praktijk functioneert.
Daarbij wordt aangegeven welke
resultaten met het systeem zijn
bereikt en welke aanpassingen
eventueel worden doorgevoerd de
komende jaren.
We verzoeken het bestuur deze
omissies te corrigeren in het
eerstvolgende jaarverslag.

Over vier jaar voeren wij opnieuw een vierjaarlijks onderzoek uit.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. CBS De Hoeksteen

OP2 Zicht op ontwikkeling

Voldoende zicht op ontwikkeling, analyse van uitval nog een
aandachtspunt
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen met onder andere
methodetoetsen en landelijk genormeerde toetsen. De leraren
benutten deze informatie om hun onderwijs te differentiëren. In
groepsplannen is aangegeven welke groepjes leerlingen welke
instructiebehoefte hebben.
Vooral bij de leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn wordt
nauwkeurig bepaald welk aanbod en welke begeleiding aansluit bij
hun onderwijsbehoeften. Dit kan bestaan uit deelname aan de
bovenschoolse plusklas, de plusgroep of meer uitdagende
opdrachten, zoals levelwerk.
Voor de leerlingen die met een achterstand te maken hebben of
uitvallen op bepaalde onderdelen is verlengde instructie beschikbaar,
extra oefening samen met de onderwijsassistent en/of extra
ondersteuning en instructie van de remedial teacher.
Net als de directeur/bestuurder zien we hier echter nog twee
belangrijke aandachtspunten.
Voor de leerlingen die een achterstand oplopen zoekt de school nog
onvoldoende naar mogelijke verklaringen voor de stagnatie, zodat het
onderwijs daarop kan worden aangepast (art. 8, eerste lid, WPO). Zo
kan het voorkomen dat een leerling meer dan een jaar achterloopt op
een bepaald vakgebied, terwijl hier niet naar een verklaring is gezocht.
Zonder een duidelijke verklaring van de stagnatie kan de extra
instructie en begeleiding die nu wordt ingezet weinig effect hebben.
Ook is er onvoldoende geëvalueerd of leerlingen voldoende
geprofiteerd hebben van de extra begeleiding en instructie. Dit was
ook een aandachtspunt tijdens het vorige onderzoek van de inspectie
in 2015.
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Een tweede aandachtspunt is het beter benutten van de gegevens van
de sociaal-emotionele ontwikkeling voor op maat gerichte
begeleiding. De gegevens die voortkomen uit het volgsysteem voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de observaties van gedrag
in de groep, worden nu nauwelijks gebruikt om gerichte acties in te
zetten om ook op die gebieden de ontwikkeling te stimuleren.
Wanneer leerlingen in het leren belemmerd worden door bepaald
gedrag, is het van belang dit te signaleren, analyseren, vast te leggen
en gerichte acties op te ondernemen. Dit gebeurt nog onvoldoende,
waardoor sommige gedragsmatige en sociaal-emotionele
belemmeringen onvoldoende planmatig aangepakt worden.
OP3 Didactisch handelen

Leraren verstaan hun vak
De leraren beheersen de basisvaardigheden om effectief les te geven.
Vooral in pedagogisch opzicht zijn de leraren sterk. Er heerst rust in de
groepen en er is sprake van een duidelijke structuur met heldere
regels. Het directe instructie model is zichtbaar in de groepen en ook
coöperatieve werkvormen worden als vanzelfsprekend ingezet.
Het beeld dat wij tijdens de lesbezoeken kregen komt daarmee
overeen met het beeld van de directeur/bestuurder.
Alleen in de bezochte kleutergroep was sprake van een werkvorm en
aanbod, dat niet aansloot bij de verschillende ontwikkelingsfasen van
de leerlingen in deze groep.
Ook hier zien we twee ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor de leraren is de methode veelal leidend. Door meer te werken
vanuit de leerlijnen en tussendoelen, kan het onderwijs meer op maat
aangeboden worden. Door kennis en gebruik van de leerlijnen kan
nagegaan worden welke stof nog aangebden moet worden en welke
onderdelen van de methode overgeslagen kunnen worden. Dit geldt
zowel voor de groep als geheel, als voor de individuele leerlingen.
Daarnaast is verdere ontwikkeling van het didactisch handelen
mogelijk op het gebied van het geven van feedback aan de leerlingen.
Hierbij wordt met name aandacht gevraagd voor proces-feedback. Dit
sluit aan op de ambitie van de school om leerlingen meer eigenaar te
maken van hun eigen leerproces. Door hen te laten nadenken waarom
sommige opdrachten niet goed gingen, of juist wel, krijgen leerlingen
meer inzicht in hoe ze leren.
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OP4 Extra ondersteuning
Voor leerlingen die structureel onderwijs volgen op een ander niveau
dan hun leeftijdgenoten heeft de school enkele arrangementen vanuit
het samenwerkingsverband. Voor deze leerlingen zijn
ontwikkelingsperspectieven opgesteld. Deze voldoen aan de
wettelijke eisen en geven daarmee voldoende handvatten voor
onderwijs op maat.
In het schoolondersteuningsprofiel heeft de school bovendien
aangegeven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden in
aanvulling op de basisondersteuning, zoals met het
samenwerkingsverband afgesproken.
Voor een enkele leerling, die geen arrangement heeft, maar wel op
een ander niveau onderwijs volgt, geldt wat bij OP2 al is aangegeven.
De diagnose van de achterstand kan eerder en meer diepgaand
gesteld worden, zodat ook voor deze leerlingen meer doelgerichte
interventies ingezet kunnen worden.

SK1 Veiligheid

Een veilige school, interne vertrouwenspersoon nog aanwijzen
De school voldoet ruimschoots aan de eisen die de wet stelt aan een
veilige school. Zowel fysiek als sociaal. Dit blijkt onder andere uit de
veiligheidsmonitor, die de school jaarlijks afneemt bij de leerlingen, uit
de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan binnen de school en uit
de gesprekken die wij gevoerd hebben met leerlingen, leraren en
ouders. De school heeft een veiligheidsbeleid, bestaande uit
verschillende protocollen en documenten, dat gecoördineerd wordt
door de directeur/bestuurder.
Ook zet de school een methode in om bij leerlingen actief de sociale
competenties te versterken.
Het enige aandachtspunt is het ontbreken van een interne
vertrouwenspersoon waar leerlingen terecht kunnen. Ook dit is een
verplichting die in de wet is opgenomen. De school erkent dit en zal
deze aanwijzen en bij de leerlingen bekend maken. Dit is als
herstelopdracht aan de directie meegegeven.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
Korte terugblik
Op 30 augustus en 4 september heeft de inspecteur, mevrouw
Ringnalda, het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd.
Alle contactmomenten werden als heel plezierig ervaren. Het gesprek
met de directeur op 30 augustus was door zowel de inspectie als de
directeur terdege voorbereid. Dit 2-uur durende gesprek was heel erg
intensief door het tempo waarin de vragen en onderwerpen elkaar
afwisselden.
Het bestuursgesprek werd door alle 7 bestuursleden bijgewoond en
ook dit werd als positief ervaren.
Tijdens deze 2 gesprekken kwam al snel naar voren dat de dialoog en
de verantwoording de rode draad was in dit inspectieverslag.
Ook de gesprekken op dinsdag werden als heel zinvol en plezierig
ervaren. Fijn dat er ruimte was om kort kennis te maken met de
inspecteur.
Reactie op het verslag
Het bestuur heeft via de mail gereageerd op het conceptrapport. De
beide MR-en hebben het concept-rapport besproken in hun oktobervergaderingen. Het team heeft gereageerd op het concept van de
reactie van het bestuur/ de directie. De punten uit de diverse
geledingen zijn hieronder benoemd:
• Het is een evenwichtig en herkenbaar verhaal.
• We hebben op beide scholen een externe vertrouwenspersoon,
maar intern hebben we die niet. Die gaan we in beide teams in
het cursusjaar 2018-2019 zoeken.
• We moeten helderder zijn over doelen en resultaten. Dat lijkt ons
een mooie insteek voor het komende schoolplan. Goede
suggesties om dat vanuit de schoolmotto’s op te zetten.
• Het aantonen en verantwoorden van de kwaliteit van beide
scholen wordt in de volgende schoolplanperiode meegenomen.
Mogelijk kan dit gaan gebeuren door externe audits te
organiseren om blinde vlekken te voorkomen en de objectiviteit
te verhogen.
• De nieuwe website van De Hoeksteen is bijna in de lucht. Het
ouderportaal werkt al sinds augustus 2018.
• Van het jaarverslag worden een aantal pagina's met financiële
cijfers gedeeld met alle leden van de vereniging. De tekst van het
jaarverslag wordt op dit moment met niemand gedeeld. We gaan
de tekst van het jaarverslag 2018 bespreken met ons
administratiekantoor VGS zodat het voldoet aan de wettelijke
eisen. Mogelijk idee om te bespreken om de inleiding van het
jaarverslag te gebruiken als basis voor het samenvattende
verslag voor alle leden.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

23/25

• Tijdens het cursusjaar 2018-2019 gaan we het schoolplan
opstellen. Het bestuur en beide teams zijn hierbij betrokken. We
gaan ook bekijken of we andere stakeholders (bijv. ouders/
leerlingen/ externe personen) hierbij kunnen betrekken. Op
01-08-2019 hebben we een nieuw schoolplan dat voldoet aan de
wettelijke eisen.
• Aan het einde van het cursusjaar 2018-2019 wordt de schoolgids
vernieuwd. We nemen dan ook de suggestie mee om jaarlijks een
update te voegen bij de jaarkalender. Op 01-08-2019 hebben we
een nieuwe schoolgids die voldoet aan de wettelijke eisen.
• Er wordt door de teamleden veel scholing gevolgd. De directeur
zal soms iets meer sturing geven richting sommige collega's.
• De beide MR-en nemen het actiepunt op om te werken aan de
zichtbaarheid van de MR.
Kortom: het verslag is helder en er staan geen onwaarheden in. Er zijn
een aantal aanknopingspunten voor de school en het bestuur om te
verbeteren. Een leuke uitdaging!
Het bestuur hoopt dat de teams extra gemotiveerd raken door het
inspectierapport!
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

