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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Scholengroep Perspectief. 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.
Wat gaat goed?
De kwaliteit van de scholen van Scholengroep Perspectief is op orde.
Wij signaleren geen risico's op de scholen. De sfeer op de scholen is
open, betrokken en gedreven. Dit past bij het uitgangspunt van het
bestuur dat openheid en transparantie als de basis voor
professionaliteit beschouwt. Het bestuur heeft regelmatig overleg met
de directeuren van de scholen, de GMR en de raad van toezicht.
De cultuur binnen Scholengroep Perspectief is aan het veranderen.
Scholen gaan meer samenwerken en gebruik maken van elkaars
expertise. Het personeel krijgt volop de gelegenheid haar kennis uit te
breiden. Het bestuur faciliteert de scholen om hun werk goed te doen
en ondersteunt de scholen als ze daarom vragen. Ook zorgt het
bestuur ervoor dat de financiën op orde zijn.

Bestuur: Scholengroep Perspectief
Bestuursnummer: 41358

Aantal scholen onder bestuur: 14
Totaal aantal leerlingen: 2000
Lijst met onderzochte scholen: SBO
De Baldakijn, c.b.s. Het Gebint, c.b.s.
Oranje Nassau, c.b.s. De
Lindenborgh, p.c.b.s. De Zaaier,
SO Meidoornschool, VSO
Meidoornschool
BRIN: 01KY, 05TE, 05TL, 05XC, 05XF,
26MU|OKE01, 26MU|OKE02

Wat moet beter?
Het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur vraagt om verbetering.
Goede eerste stappen om dit te verbeteren zijn gezet. Toch weet het
bestuur nu nog te weinig over de kwaliteit van het lesgeven en de
veiligheidsbeleving van leerlingen. Ook de aansturing van de scholen
kan beter. Niet alle scholen weten goed wat het bestuur van hen
verwacht. In het strategisch beleidsplan heeft het bestuur een aantal
heldere ontwikkeldoelen geformuleerd, maar deze doelen zijn niet
vertaald naar de scholen. Ook kijkt het bestuur niet of deze doelen
worden gehaald. Een uitzondering hierop vormen de leerresultaten.
Door de behaalde resultaten ten aanzien van alle ontwikkeldoelen te
vergelijken met de streefdoelen en deze te analyseren, krijgt het
bestuur beter zicht op de kwaliteit van de scholen. Dat biedt de
mogelijkheid om doelgerichter te sturen. Tot slot controleert het
bestuur niet genoeg of scholen aan de wettelijke vereisten voldoen.
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Wat kan beter?
Het is onduidelijk wat de visie van het bestuur op goed onderwijs is en
hoe ze dit wil bereiken. Het is gewenst dat de scholen binnen
Scholengroep Perspectief samen bepalen waar ze voor staan en waar
ze naar streven. Daarnaast kan de verantwoording van de scholen
over hun schoolontwikkeling, resultaten en beleid beter. De
informatie op de websites van de scholen, in de schoolgidsen en op
Scholen op de kaart (Vensters PO) is vaak beperkt. Ook heeft het
bestuur relatief weinig leraren in hogere functies benoemd.
Vervolg
Tijdens onze onderzoeken hebben we geconstateerd dat er binnen
Scholengroep Perspectief niet aan alle wettelijke verplichtingen wordt
voldaan. Deze punten moeten verbeterd worden. We hebben hierover
afspraken gemaakt met het bestuur.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij
Scholengroep Perspectief. 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.
Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoeken:
• 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
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.
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• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
Voor Scholengroep Perspectief geldt dat er in het kader van het
vierjaarlijks onderzoek alleen verificatieonderzoeken zijn uitgevoerd.
Wij zien geen ernstige risico's voor de scholen van Scholengroep
Perspectief en hebben dus geen onderzoek naar risico's uitgevoerd.
Scholengroep Perspectief heeft geen verzoek voor een onderzoek naar
een goede school ingediend. Er zijn tijdens eerdere onderzoeken op de
scholen geen herstelopdrachten gegeven, daarom is er geen
herstelonderzoek uitgevoerd. Geen van de scholen van Scholengroep
Perspectief komt voor een stelselonderzoek in aanmerking gedurende
de periode waarin het onderzoek naar bestuur en scholen plaatsvindt.
Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
docenten en verschillende lessen bezocht. Voor de verantwoording
van de precieze inrichting van het onderzoek verwijzen wij naar het
onderzoeksplan dat voor elk vierjaarlijks onderzoek per bestuur wordt
opgesteld.
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 uitgevoerd bij SBO De Baldakijn, c.b.s. Het
Gebint, c.b.s. Oranje Nassau, c.b.s. De Lindenborgh, p.c.b.s. De Zaaier,
SO Meidoornschool en VSO Meidoornschool. In hoofdstuk 4 is de
reactie van het bestuur 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
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. Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
beoordelen we nog niet op bestuursniveau, vandaar dat dit leeg is.
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.

Scholengroep Perspectief
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het kwaliteitszorgsysteem van Scholengroep Perspectief is volop in
ontwikkeling, maar is op dit moment nog onvoldoende adequaat. De
verbetering van dit systeem heeft de afgelopen paar jaar vertraging
opgelopen door persoonlijke omstandigheden en meerdere vacatures
op directieniveau. Er is sprake van een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur, de raad van
toezicht en de directeuren van de scholen, waarbij de
verantwoordelijkheden laag zijn belegd. Het bestuur beschouwt
openheid en transparantie als de basis voor professionaliteit en
probeert hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Het financieel
beheer van het bestuur is op orde. Wij zien nog allerlei
verbetermogelijkheden op diverse gebieden. In dit rapport besteden
wij hier aandacht aan.

openheid en
transparantie
als basis voor
professionaliteit

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. Wij beoordelen de standaard kwaliteitszorg als onvoldoende.
De standaarden kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn
daarentegen voldoende. Onderstaand geven wij antwoord op drie
deelvragen, die bij deze drie standaarden horen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Vanwege het ontbreken van een adequaat kwaliteitszorgsysteem
heeft het bestuur te weinig zicht op de onderwijskwaliteit van de
scholen en stuurt het niet doelgericht op verbetering. Ook controleert
het bestuur niet genoeg of de scholen voldoen aan de wet en
regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid. Daarmee
voldoet het bestuur niet aan de wettelijke vereisten uit de artikelen 10
en 12, vierde lid, van de WPO en artikel 19 en artikel 21, vierde lid van
de WEC.
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Het is zeker niet zo dat het bestuur zijn kwaliteitszorg niet belangrijk
vindt. Er zijn inmiddels belangrijke eerste stappen gezet om dit te
verbeteren. Het verbeterproces heeft de afgelopen paar jaar echter de
nodige vertraging opgelopen door persoonlijke omstandigheden en
meerdere vacatures op het directieniveau. Positief is dat het bestuur
allerlei activiteiten faciliteert en initieert op het gebied van passend
onderwijs, het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden en de aanpak
van het ziekteverzuim. Er is binnen Scholengroep Perspectief een
cultuuromslag in gang is gezet, waarbij er sprake is van meer
samenwerking en het delen van expertise. Een door alle betrokkenen
gedragen visie met duidelijke gemeenschappelijke doelen zal helpen
om de cultuuromslag tot een succes te maken.
Op dit moment weet het bestuur te weinig over de kwaliteit van het
lesgeven en de ondersteuning en de veiligheidsbeleving van de
leerlingen. Om zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen voert het
bestuur twee keer per jaar een managementgesprek met de directie
van elke school en spreekt zij één keer in de twee jaar met elk team.
Aan de hand van de managementgesprekken wordt voor elke school
een monitor ingevuld met onderwijsinhoudelijke aandachtspunten.
De verslagen van deze monitorgesprekken zijn echter slechts deels
gevuld. De tevredenheidsenquêtes uitgezet onder het personeel,
leerlingen en ouders bieden het bestuur daarnaast de nodige
informatie. Ook kijkt het bestuur naar de leerresultaten van de
scholen.
De wijze waarop het bestuur nu zicht krijgt op de kwaliteit van de
scholen vraagt om grote transparantie en openheid van de
gesprekspartners. Tijdens de verificatieonderzoeken is gebleken dat
personeelsleden soms niet voldoende open zijn over hetgeen er speelt
op hun school. Daardoor kan het voorkomen dat het bestuur signalen
mist en te laat risico's signaleert. Het bestuur zou er bijvoorbeeld voor
kunnen kiezen om audits op de scholen uit te voeren. Op dit moment
gebeurt dit alleen op verzoek van scholen.
Wij vinden dat het bestuur de scholen beter kan aansturen. Een
duidelijke visie op het onderwijs en hoe dit te bereiken ontbreekt. Het
is niet duidelijk welke kwaliteit van scholen wordt verwacht en waar
het bestuur naar toe wil. Het bestuur heeft wel een strategisch
beleidsplan, maar de doelen uit dit plan zijn niet doorvertaald naar het
beleid van de scholen. De thema's uit het plan zijn overigens wel in
schoolplannen opgenomen.
Het bestuur volgt niet systematisch of er voortgang wordt geboekt
met betrekking tot de doelen uit het strategisch beleidsplan. Het is
gewenst behaalde resultaten te vergelijken met gestelde toetsbare
doelen, hierop te reflecteren en conclusies voor vervolgacties te
trekken. Dit geldt in mindere mate voor het zicht op de leerresultaten
van de scholen. Door dit te doen kan het bestuur beter sturen. Op dit
moment vormen kengetallen en financiële gegevens de
belangrijkste bron voor de sturing.
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Het bestuur zorgt voor een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling
en handelt volgens de Code goed bestuur. De uitwerking van de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van
toezicht is vastgelegd in het Bestuursstatuut. Uit de gesprekken blijkt
dat dit ook als zodanig functioneert. Het bestuur heeft de
verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd, waarbij de
directeuren de eerst verantwoordelijken op schoolniveau zijn.
De professionele cultuur binnen Scholengroep Perspectief is volop in
ontwikkeling. Maandelijks organiseert het bestuur een directieoverleg
met alle directeuren. Ongeveer een jaar geleden is een aantal
zogenaamde domeinwerkgroepen gestart waarin directeuren, intern
begeleiders en leraren vanuit de verschillende scholen samen werken
aan onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. De mate waarin deze
domeinwerkgroepen functioneren en resultaat laten zien is nog
wisselend. Het is de uitdaging om deze domeinwerkgroepen tot een
succes te maken. Daarvoor is het in ieder geval noodzakelijk dat
gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en dat de betrokkenen
helder voor ogen hebben wat de doelen van de betreffende
domeinwerkgroep zijn. De scholen voor speciaal basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs hebben een bijzondere positie. Hun
expertise kan mogelijk breder ingezet worden binnen Scholengroep
Perspectief.
Het verzuimpercentage op de scholen is relatief hoog. Dit percentage
daalt, maar het bestuur vindt het nog steeds te hoog. Het ontwikkelen
van beleid en een aanpak om het verzuim te verminderen, heeft het
bestuur belegd bij een van de domeinwerkgroepen.
Het bestuur biedt zijn personeelsleden volop de gelegenheid om zich
te scholen. Deels gaat het hier om scholing die het bestuur initieert,
zoals scholing op het gebied van passend onderwijs en
hoogbegaafdheid. Daarnaast krijgen personeelsleden de gelegenheid
zich te scholen tot specialisten en master opleidingen te volgen.
Tijdens de verificatieonderzoeken hebben wij geconstateerd dat hier
op sommige scholen ruim gebruik van wordt gemaakt. De aandacht
voor scholing heeft nog onvoldoende consequenties voor de
functiedifferentiatie. Er zijn nog weinig leraren benoemd in LB- en LCfuncties. Dit is een punt dat de aandacht van het bestuur heeft. Het
verwacht binnenkort een flink aantal leraren in hogere schalen te gaan
plaatsen.
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Het bestuur is gericht op goede relaties en ziet open communicatie als
een belangrijke voorwaarde voor professioneel handelen. Daarom zijn
alle verslagen van directieoverleggen, managementrapportages,
notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
en raad van toezicht voor alle personeelsleden toegankelijk via het
intranet. Ook betrekt het bestuur de GMR en de raad van toezicht bij
de besluitvorming en houdt hen op de hoogte van ontwikkelingen. Er
is altijd gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.
Zowel de GMR als de raad van toezicht zijn positief over de mate
waarin zij geïnformeerd en betrokken worden. Het bestuur geeft aan
dat de raad van toezicht goede feedback op het jaarverslag geeft. Het
gesprek met de raad van toezicht en GMR gaat echter nog weinig over
de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Het is belangrijk om dit
een meer prominente rol in het overleg te geven. Positief is dat het
bestuur zowel de GMR als raad van toezicht de mogelijkheden biedt
om zich te scholen voor hun taak.

domeinwerkgroepen
werken
samen aan
onderwijsinhoudelijke
ontwikkelingen

Het bestuur plaatst het bestuurlijk jaarverslag al jaren op zijn website
en maakt het daarmee openbaar. Het jaarverslag kan inhoudelijk aan
kwaliteit winnen door de onderwijskundige ontwikkelingen, de
effecten van verbeteracties en de resultaten van het onderwijs
gedetailleerder te beschrijven en hierop te reflecteren. Het is gewenst
om hierbij ook de link te leggen naar de doelen in het strategisch
beleidsplan. Verder is het gewenst dat het bestuur informatie over de
behaalde resultaten in het sbo en (v)so en informatie over de
veiligheidsbeleving van de leerlingen op de scholen toevoegt aan het
jaarverslag. Vanuit financieel oogpunt is het eveneens van
belang enige informatie aan het jaarverslag toe te voegen (zie de
paragraaf over financieel beheer).
De kwaliteit van de verantwoording door de scholen via de
schoolwebsite, schoolgids en Scholen op de kaart (Vensters PO)
wisselt en is in veel gevallen summier. Niet alle schoolgidsen voldoen
aan alle gestelde wettelijke vereisten. Het is vaak gewenst meer
informatie te verschaffen over de schoolontwikkeling (bevindingen in
het kader van de kwaliteitszorg, maatregelen naar aanleiding hiervan
en de resultaten van deze maatregelen). In veel schoolgidsen
ontbreekt een toelichting op de behaalde leerresultaten. Ook de wijze
waarop de scholen ouders informeren over het veiligheidsbeleid, de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, pestprotocol en
dergelijke wisselt sterk. Het bestuur kan zijn scholen stimuleren om
hier meer werk van te maken door een visie op verantwoording en
dialoog te formuleren en uit te 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. Vervolgens geven we antwoord op
deelvraag vier.

Is het financieel beheer deugdelijk?
Wij beoordelen het financieel beheer als voldoende, omdat de
standaarden continuïteit en rechtmatigheid voldoende zijn. Wij geven
in beginsel geen oordeel over financiële doelmatigheid.
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.
Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. Zoals blijkt uit
de tabel is er geen sprake van waarden die wijzen op een mogelijk
financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de korte of
middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen informatie die
strijdig is met dit beeld.
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 Scholengroep Perspectief
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

De verantwoording van de effecten van de middelen bestemd voor
passend onderwijs
Scholengroep Perspectief ontvangt jaarlijks financiële middelen van
het samenwerkingsverband voor passend onderwijs (2016: € 746.295).
In het bestuursverslag is nauwelijks verantwoording afgelegd over de
effecten hiervan en de terugkoppeling hierover aan het
samenwerkingsverband. Gezien de omvang van de ontvangen
middelen en het belang van passend onderwijs verwachten wij dat het
bestuur hier in volgende bestuursverslagen voldoende aandacht aan
zal besteden.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

12/31

Toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c lid 1c van de WPO en artikel 28i lid 1 onder c en e
van de WEC moet het intern toezicht ook toezien op de doelmatige
bestemming van de middelen die de scholen hebben verkregen op
grond van deze wet.
Uit het bestuursverslag blijkt niet welke afwegingen het bestuur
maakt om tot een doelmatige besteding van de rijksmiddelen te
komen en hoe het intern toezicht hierop toeziet. Wij verwachten dat
de raad van toezicht hier in de volgende jaarverslagen een beschrijving
van zal opnemen.
Rechtmatigheid
We hebben de standaard rechtmatigheid voor Scholengroep
Perspectief als voldoende beoordeeld. Ons oordeel 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. Wij hebben
tijdens het onderzoek niets geconstateerd dat een positieve
waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staat.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

< 0,75
of < 0,50

2,60

2,81

2,88

2,39

2,20

2,12

< 0,30

0,76

0,74

0,75

0,74

0,73

0,73

Weerstandsvermogen

< 5%

38,10%

37,90%

36,04%

35,61%

36,23%

36,78%

Huisvestingsratio

> 10%
of > 15

5,62%

5,60%

5,55%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-1,04%

0,83%

-1,82%

-0,16%

-0,19%

-0,46%

Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit 2

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De kwaliteitszorg van het bestuur
voldoet niet aan artikel 10 en 12,
vierde lid van de WPO en artikel 19
en artikel 21, vierde lid van de WEC.

Het bestuur heeft een adequaat
stelsel van kwaliteitszorg dat zorgt
voor zicht op de onderwijskwaliteit
van de scholen en waarmee het
bestuur stuurt op verbetering. Het
bestuur ziet erop toe dat zijn scholen
voldoen aan de wet en regelgeving.

De inspectie voert over vier jaar een
herstelonderzoek bij het bestuur uit.
Uiterlijk 1 mei 2018 informeert het
bestuur de inspectie over zijn
verbeteracties.
Over twee jaar voert de inspectie een
voortgangsgesprek met het bestuur.

Het bestuur voldoet niet aan artikel
17c lid 1c van de WPO en artikel 28i
lid 1 onder c en e van de WEC.

De raad van toezicht maakt in het
volgende jaarverslag duidelijk welke
afwegingen worden gemaakt om tot
een doelmatige besteding van de
rijksmiddelen te komen en hoe het
intern toezicht hierop toeziet.

n.v.t.

05XC c.b.s. De Lindenborgh voldoet
niet aan artikel 10 van de WPO.

De school dient haar kwaliteitszorg
cyclisch, systematisch en planmatig
ingericht te hebben.

Uiterlijk 1 mei 2018 informeert het
bestuur de inspectie hoe de
tekortkoming wordt opgelost en wat
de resultaten tot dusver zijn.

05XC c.b.s. De Lindenborgh voldoet
niet aan artikel 16, tweede en
derde lid van de WPO.

De schoolgids is voor de start van het
nieuwe schooljaar vastgesteld door
het bestuur en toegestuurd aan de
inspectie.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
schoolgids 2017-2018 z.s.m. wordt
vastgesteld en wordt geupload in het
ISD.

05TL c.b.s. Oranje Nassau voldoet
niet aan artikel 8, eerste en elfde lid
van de WPO.

De school dient systematisch te
analyseren welke verklaringen er zijn
voor stagnaties in de ontwikkeling
van leerlingen om te zorgen voor een
ononderbroken ontwikkeling.

Uiterlijk 1 mei 2018 informeert het
bestuur de inspectie hoe de
tekortkoming wordt opgelost en wat
de resultaten tot dusver zijn.

26MU|OKE02 Meidoornschool, vsoafdeling.
De school handelt in strijd met
artikel 32a, eerste lid, van de WEC en
artikel 3, eerste lid, aanhef en onder
b, sub 1 en artikel 3, lid 5, van de
WEC.

De praktijklessen worden door
bevoegde leraren gegeven of door
een persoon die onderwijs volgt om
een geldig getuigschrift te behalen.
In het laatste geval mag betrokkene
het onderwijs in deze
onderwijsactiviteiten geven
gedurende ten hoogste drie
aaneengesloten schooljaren,
gerekend vanaf het moment waarop
betrokkene het onderwijs ter
verkrijging van dit getuigschrift voor
de eerste keer volgt.

Het bestuur dient er per direct voor
te zorgen dat alle lessen door
daartoe bevoegde personen worden
gegeven of dat de personen die nu
zonder onderwijsbevoegdheid
lesgeven binnen drie jaar hun
bevoegdheid halen. Na 1 april 2018
controleert de inspectie of alle
praktijklessen door bevoegde leraren
dan wel door een persoon die
onderwijs volgt om een getuigschrift
te behalen worden verzorgd.

26MU|OKE02 Meidoornschool, soen vso-afdeling. De school handelt
niet volledig in overeenstemming
met artikel 40b van de WEC.

Het behoort tot de taak van de
commissie voor de begeleiding,
inclusief de medicus, om te
adviseren over het vaststellen en
bijstellen van het
ontwikkelingsperspectief evenals het
ten minste één keer per jaar
evalueren van het
ontwikkelingsperspectief.

Uiterlijk 1 mei 2018 informeert het
bestuur de inspectie over de wijze
waarop de medicus bij het opstellen,
bijstellen en evalueren van de
ontwikkelingsperspectieven wordt
betrokken.

Tekortkoming
Bestuur

Scholen
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken bij SBO De Baldakijn, c.b.s. Het Gebint, c.b.s.
Oranje Nassau, c.b.s. De Lindenborgh, p.c.b.s. De Zaaier,
SO Meidoornschool, VSO Meidoornschool. We onderzochten op ieder
van deze scholen een aantal standaarden.
Aan de hand van de volgende onderwerpen hebben we onderzocht
hoe het bestuur stuurt op voorgenomen beleid en of dit herkenbaar
terug te zien is in de scholen: (1) professionele schoolcultuur, (2) de
doorgaande lijn en (3) een veilig en ondersteunend klimaat.
Per school hebben we in dit kader een selectie van de onderstaande
standaarden onderzocht.
• Zicht op ontwikkeling (en begeleiding) (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Praktijkvorming en stage (OP7)
• Veiligheid (SK1)
• Pedagogisch klimaat (SK2)
• Resultaten (OR1)
• Vervolgsucces (OR3)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)
In de volgende paragrafen bespreken we de resultaten per school.

3.1 S.B.O. De Baldakijn
Op S.B.O. De Baldakijn beoordelen we de standaarden didactisch
handelen, veiligheid, pedagogisch klimaat en kwaliteitszorg als
voldoende. De standaard kwaliteitscultuur krijgt de waardering goed.

Onderwijsproces

Wij beoordelen de kwaliteit van het didactisch handelen van de
leraren als voldoende.
De leraren zorgen met goed pedagogisch handelen en een duidelijk
gestructureerde aanpak voor rust in de groep. De leerlingen waarmee
we gesproken hebben zijn positief over hun leraren en geven aan dat
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zij veel aandacht krijgen. Hier en daar gebruiken leraren coöperatieve
werkvormen om zo de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen
te vergroten. Het didactisch handelen kan nog effectiever worden
door gedurende de les het lesdoel voortdurend centraal te stellen en
de lessen nog meer af te stemmen op de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Schoolklimaat

goed
pedagogisch
handelen en
structuur
zorgen voor
rust in de
groep

De standaarden veiligheid en pedagogisch klimaat beoordelen
we beide als voldoende.
De school voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de
veiligheid. Zo heeft ze een veiligheidsbeleid met diverse protocollen,
monitort zij jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen en heeft
zij een veiligheidscoördinator/pestcoördinator. Duidelijk is dat de
school en leraren veel aandacht hebben voor het welbevinden van de
leerlingen. Wij hebben tijdens de lessen kunnen observeren dat
leraren op een heel positieve wijze met de leerlingen omgaan,
voorbeeldgedrag tonen en leerlingen duidelijk maken wat er van hen
verwacht wordt.
De school kan zich op dit gebied verder verbeteren door nog meer dan
nu het geval is preventief te werken aan een veilig klimaat. Het feit dat
de expertgroep gedrag zich nu verdiept in de keuze van een methode
op het gebied van de sociale vaardigheden laat zien dat de school zich
hiervan bewust is. Verder geven de leerlingen waarmee is gesproken
aan dat de leraren nog meer aandacht mogen hebben voor
pestgedrag. Ook is het goed om aan de leerlingen duidelijk te maken
wie de veiligheidscoördinator is.

Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg is voldoende. De kwaliteitscultuur op de school
waarderen we als goed.
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De school heeft een duidelijk systeem om haar eigen kwaliteit met
enige regelmaat te evalueren. Mooi is dat de leraren kritisch zijn ten
aanzien van de verbeterpunten voor de school. De intern begeleiders
hebben een eigen systematiek ontwikkeld voor het in kaart brengen
van de resultaten van het onderwijs. De ontwikkelingen op
schoolniveau bespreekt het team aan de hand van de datamuur die zij
hierbij gebruiken.
De school kan de kwaliteitszorg verder verbeteren door beter zicht te
krijgen op het didactisch handelen van de leraren. Dit biedt de
mogelijkheid doelgericht te werken aan die aspecten die verbeterd
kunnen worden. Het team geeft aan dat het bestuur zoekt naar een
geschikte kijkwijzer voor de scholen om daarmee zicht te krijgen op
het didactisch handelen op de scholen.
De cultuur op school heeft de afgelopen periode een stevige
ontwikkeling doorgemaakt. De verantwoordelijkheid voor
verbeteractiviteiten is laag belegd in het team. In zogenaamde
expertgroepen werken leraren aan zelfgekozen thema's, zoals gedrag
en een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Zij doen dit met een
enorm enthousiasme. Verder is opvallend dat veel leraren recent een
(master)opleiding hebben afgerond of volgen. Mooi is dat het team
een collectieve ambitie heeft om de kennis, verkregen uit individuele
scholing, doelgericht in te zetten waardoor de professionaliteit van
alle collega's op een hoger plan komt. Daarom waarderen wij de
standaard kwaliteitscultuur als goed.
De school is duidelijk tevreden over de adequate wijze waarop het
bestuur de school de afgelopen tijd heeft ondersteund. De doelen uit
het strategisch beleidsplan van het bestuur zijn niet vertaald naar het
schoolplan en de activiteiten in het kader van de schoolontwikkeling
van De Baldakijn.

3.2 c.b.s. Het Gebint
Op c.b.s. Het Gebint beoordelen we de standaarden didactisch
handelen en zicht op ontwikkeling als voldoende. De standaarden
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur krijgen de waardering goed.

Onderwijsproces
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De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
Ook is de kwaliteit van het didactisch handelen voldoende.
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen door
het gebruik van toetsen, observaties en kindgesprekken. Het verdient
een compliment hoe snel het team (binnen een jaar) een nieuw
volgsysteem heeft geïmplementeerd. Het team werkt aan het
diepgaander analyseren van de ondersteuningsbehoeften en wil
daarbij specifiek gaan letten op de invloed van het leerlingengedrag
op de prestaties van leerlingen. Het team kan dit verbeterthema
tevens verbinden aan de kwaliteit van de evaluatie. Door diepgaander
te evalueren wordt nog duidelijker wat wel/niet heeft gewerkt en wat
dit betekent voor het vervolgtraject. Het zou mooi zijn als de school
hier ook leerlingen bij betrekt.
De leraren leggen duidelijk uit en passen speelse, activerende,
coöperatieve werkvormen toe waardoor leerlingen zichtbaar
betrokken zijn bij de les. De leerlingen waarmee we gesproken
hebben, kunnen goed vertellen waar ze mee bezig zijn. Mooi is dat de
leraren zichtbaar hun lessen afstemmen op grond van de informatie
die zij over leerlingen verzamelen. Tevens benutten de leraren
gedurende de les de reacties van de leerlingen om hun les bij te
stellen. Dit is merkbaar in de manier waarop de leraren hun
hulprondes lopen, verlengde instructie geven of begeleide inoefening.
De visie die de school heeft op de kwaliteit van het didactisch
handelen is herkenbaar in de lessen. Doorgaan op de ingeslagen weg
met aandacht voor de verfijning van de effectieve instructie in
combinatiegroepen, is de volgende ontwikkelfase.

Kwaliteitszorg en ambitie

Zowel de kwaliteitszorg als de kwaliteitscultuur onderscheiden zich in
positieve zin en vinden wij goed.
Uit alle documenten en de gesprekken die we hebben gevoerd blijkt
dat de school handelt vanuit een heldere visie en waarbij de directie
de koers uitzet en bewaakt. De school heeft een eigen systeem van
zelfevaluatie ingericht met diverse informatiebronnen. Deze
informatie gebruikt de school om cyclisch, systematisch en planmatig
de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en bij te stellen. Op basis
hiervan wordt het onderwijs continu verder verbeterd. Zo heeft het
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team gewerkt aan het verbeterthema 'betrokkenheid vergroten
tijdens de lessen', een belangrijk onderdeel binnen het
Daltonprincipe. Om haar doelen te bereiken werkt de school samen
met partners in de nabije omgeving. Zo is met collega's in de Brede
school en de politiek een meerjarenplan opgezet om samen vorm te
geven aan de kerndoelen die betrekking hebben op goed burgerschap,
gezondheid, historie en natuur en milieu.

"Alles wat we
doen, voelt
logisch en is
nuttig"

Het team werkt intensief samen aan haar verbeterpunten. Daarbij
hebben leraren experimenteerruimte om eerst ervaringen op te doen
in de eigen groep. Vervolgens vertalen zij dit naar de hele school. In
het gesprek met het team blijkt dat de leraren spreken vanuit een
collectieve ambitie gekoppeld aan een heldere koers: "Alles wat we
doen, voelt logisch en is nuttig". Dit is het resultaat van een jaar lang
intensief werken aan het leefklimaat, visie en interne communicatie.
Eigenaarschap op teamniveau is sinds kort een feit. Dat dit opnieuw in
een korte tijd is gelukt en zo stevig merkbaar is, verdient een
compliment.

3.3 c.b.s. Oranje Nassau
Op c.b.s. Oranje Nassau beoordelen we de standaarden didactisch
handelen, zicht op ontwikkeling, veiligheid, kwaliteitszorg en
verantwoording en dialoog als voldoende. De standaard pedagogisch
klimaat krijgt de waardering goed.

Onderwijsproces

De standaard Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen
beoordelen we beide als voldoende.
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Zij
volgen hun ontwikkeling met methode gebonden en methode
onafhankelijke toetsen en in de groepen 6 tot en met 8 ook met
Snappet. Ook stemmen de leraren hun lessen zo goed mogelijk af op
de behoeften van leerlingen als zij zien dat zij iets niet beheersen.
De leraren analyseren echter onvoldoende welke verklaringen er zijn
voor stagnaties in de ontwikkeling van leerlingen. Daarmee voldoet zij
niet aan artikel 8, eerste en elfde lid van de WPO. De school onderkent
dat dit aspect om verbetering vraagt. Dit blijkt uit het feit dat
het onderwerp al in het jaarplan 17-18 is opgenomen.
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In de groepen creëren de leraren een positief klimaat met veel rust en
structuur. De leraren leggen duidelijk uit en stellen daarbij het doel
van de les centraal. Mooi is dat zij ook actievere werkvormen
toepassen waarbij leerlingen in beweging komen. Hier en daar
experimenteren leraren met vormen van coöperatief werken en
alternatieve manieren om beurten te geven. Door deze aanpak zijn de
leerlingen duidelijk betrokken bij de lessen. De leerlingen waarmee we
gesproken hebben, geven aan blij te zijn met de aandacht en hulp die
ze van de leraren krijgen. De lessen kunnen versterkt worden door de
'waarom leren we dit?' vraag te beantwoorden.

Schoolklimaat

De standaard veiligheid beoordelen we als voldoende. Het
pedagogisch klimaat op de school vinden we goed.
De school beschikt over een veiligheidsbeleid en een pestcoördinator.
Ook brengt zij de veiligheidsbeleving van de leerlingen twee keer per
jaar in kaart.
De school heeft als ambitie om leerlingen een veilige omgeving te
bieden op basis van onderling vertrouwen en wederzijds respect.
Onder het motto: samen leren in een veilige en vertrouwde omgeving.
Het lukt het team om deze ambitie overtuigend te realiseren. Tijdens
de lesobservaties hebben wij gezien dat leraren en leerlingen op een
zeer respectvolle wijze met elkaar omgaan. Ook het gesprek met een
aantal leerlingen bevestigt dit beeld. Leerlingen die nieuw op school
binnen komen worden met open armen ontvangen en vinden hun
plekje. De school werkt aan het voorkomen van ongewenst
gedrag. De leraren gebruiken een gestructureerde methode om
positief gedrag te stimuleren. Dit jaar zijn zij daarnaast gestart met
een methode om de leerlingen meer eigenaarschap bij te brengen aan
de hand van de zeven gewoonten van leiderschap. Als het in een
groep nodig is zet het team extra programma's in om de sfeer in de
groep te verbeteren.
De school kan zich op het gebied van de veiligheid verder verbeteren
door afspraken op dit gebied, het pestprotocol en dergelijke beter
toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via de website. Ook weten niet
alle leerlingen wie de veiligheidscoördinator is.
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Kwaliteitszorg en ambitie

eigenaarschap
bijbrengen
aan de hand
van zeven
gewoonten

De kwaliteitszorg en de verantwoording en dialoog zijn beide
voldoende.
De school beschikt over een cyclisch kwaliteitszorgsysteem. Jaarlijks
formuleert zij haar doelen in het jaarplan en rapporteert zij in het
jaarverslag over de realisatie van de verbeterdoelen uit het afgelopen
jaar. De school bespreekt de leerresultaten en reflecteert hierbij op de
doelen die zij heeft gesteld. Ook tevredenheidsenquêtes en
lesobservaties maken deel uit van de kwaliteitszorg op de school.
De school verantwoordt zich via goedbezochte ouderavonden, de
schoolgids en Scholen op de kaart (Vensters PO) naar ouders. In
vergelijking met de website van de school is Scholen op de kaart goed
gevuld. Verder verschaft de school het bestuur de gevraagde
informatie en betrekt zij de MR waar nodig.
Op het gebied van de kwaliteitszorg signaleren wij daarnaast een
aantal verbeterpunten. Zo zijn er nog weinig borgingsafspraken
vastgelegd. Ook is de website van de school beperkt qua informatie
en niet actueel. De informatie in de schoolgids over de
schoolontwikkeling en de behaalde resultaten is zeer summier. Ook
kan de school haar leerlingen meer betrekken bij de
schoolontwikkeling.
De school geeft aan weinig sturing vanuit het bestuur te ervaren. Er
heeft dan ook geen vertaling van het strategisch beleid naar het
schoolbeleid plaatsgevonden. Ze vindt het jammer dat het bestuur
weinig met het team spreekt. Wel is de school positief over het
instellen van de domeinwerkgroepen en heeft zij de verwachting dat
dit een positief effect heeft op het delen van kennis en de
samenwerking tussen de scholen.

3.4 c.b.s. De Lindenborgh
Op c.b.s. De Lindenborgh beoordelen we de standaarden didactisch
handelen, de veiligheid, het pedagogisch klimaat en de
verantwoording en dialoog als voldoende. De standaard
kwaliteitszorg is echter onvoldoende.
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Onderwijsproces

De kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren is voldoende.
Leraren plannen en structuren hun lessen op basis van de informatie
die zij hebben over de leerlingen. Dit is goed zichtbaar in
de lesopbouw: soms extra instructie voor leerlingen die dit nodig
hebben, maar vooral verwerkingsopdrachten afgestemd op
het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De uitleg is duidelijk
waardoor leerlingen taakgericht werken in een rustige sfeer. Enkele
leraren gebruiken daarbij coöperatieve werkvormen om
de betrokkenheid van leerlingen vast te houden.
De leraren kunnen hun didactisch handelen verder verbeteren door te
onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor een betere afstemming
van de instructie op de verschillen tussen leerlingen.

Schoolklimaat

De school zorgt voldoende voor een veilige omgeving voor leerlingen
en een ondersteunend pedagogisch klimaat.
De school heeft door het monitoren van de veiligheidsbeleving van
leerlingen zicht op wat er in de groepen speelt.
Weerbaarheidstrainingen op groepsniveau worden ingezet indien
nodig. De school hanteert een veiligheidsbeleid bestaande uit diverse
protocollen voor het behoud van een veilig klimaat. De leerlingen
kennen de protocollen en bevestigen het veilige klimaat. De school
kan het veiligheidsbeleid verbeteren door naast reactief beleid, meer
aandacht te besteden aan preventief beleid. Het team is zich hiervan
bewust en heeft het aanschaffen van een methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling als verbeterpunt opgenomen in haar
planning.
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De school is bezig met het ontwikkelen van een schoolvisie waarvan
ook het pedagogisch klimaat een onderdeel is. De leerlingen ervaren
rust en structuur in de school en maken graag gebruik van het
leerplein als extra werkplek. Het voornemen om een leerlingenraad op
te richten is door personele wisselingen en hoge werkdruk niet
uitgevoerd. Uit het leerlingengesprek blijkt dat leerlingen loyaal zijn
aan de school en graag hun inbreng willen hebben in het verbeteren
van de school. Het team beraamt zich hoe ze het pedagogisch klimaat
verder vorm wil geven.

leerlingen
ervaren rust
en structuur

Kwaliteitszorg en ambitie

De school verantwoordt zich voldoende over haar resultaten en
schoolontwikkeling. Het stelsel van kwaliteitszorg is echter
onvoldoende ingericht.
De standaard kwaliteitszorg beoordelen we als onvoldoende, omdat
de geplande schoolontwikkeling het afgelopen schooljaar stil is
komen te liggen. Dit betekent dat de school niet voldoet aan artikel 10
van de WPO. De school heeft een lastig schooljaar achter de rug met
veel ziekte en personele wisselingen. De focus van de nieuwe
directeur, aanvankelijk begonnen als interim-directeur in november
2016, lag in eerste instantie bij de dagelijkse voortgang van het
onderwijs. Er zijn geen klassenbezoeken uitgevoerd - ook niet bij de
diverse invallers - waardoor de directeur onvoldoende zicht heeft
(gehad) op de kwaliteit van het lesgeven.
De school zit nu in de fase van het herdefiniëren van haar visie,
waarbij het creëren van een breed draagvlak van belang is.
Het schoolplan van 2015 wordt niet als een levend en richtinggevend
document ervaren en moet worden bijgesteld. Het team heeft voor
het komend schooljaar speerpunten aangegeven waar ze aan wil
werken. Deze zijn echter nog niet op een planmatige wijze uitgewerkt.
De gehele kwaliteitszorgcyclus moet opnieuw worden opgestart.
Het bestuur vraagt van de school een verantwoording over de
resultaten en de schoolontwikkeling aan de hand van
de kwaliteitsmonitor. Het gesprek hierover heeft nu één keer
plaatsgevonden. Dit vormt een onderdeel van de jaarlijkse
kwaliteitszorgcyclus op bestuursniveau. Daarnaast verantwoordt
de school zich naar ouders door in de schoolgids te beschrijven welke
resultaten zijn gehaald en aan welke verbeterpunten het team gaat
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werken. De schoolgids voor het schooljaar 2017-2018 is nog niet
beschikbaar. Het bestuur heeft de school toestemming gegeven de
schoolgids uiterlijk 31 oktober 2018 aan te leveren. Dit is in strijd met
artikel 16, tweede en derde lid van de WPO.
De school kan de verantwoording verder verbeteren door na te
denken welke resultaten zij wil behalen die voortvloeien uit de
visie van het team en hoe zij hierover een actieve dialoog wil voeren
en verantwoording wil afleggen. Ook is het gewenst meer toelichting
te geven bij de behaalde leerresultaten.

3.5 p.c.b.s. De Zaaier
Op p.c.b.s. De Zaaier beoordelen we de standaarden didactisch
handelen, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en
dialoog als voldoende.

Onderwijsproces

Het didactisch handelen is van voldoende kwaliteit.
De leraren leggen voldoende helder uit en zorgen ervoor dat de
leeromgeving plezierig en rustig is. Daarbij gebruiken ze gevarieerde
werkvormen waardoor leerlingen betrokken en taakgericht aan het
werk zijn. Elementen van de visie van de school, zoals het toepassen
van de principes van effectieve instructie, zijn terug te zien in de
groepen. Doorgaan op de ingeslagen weg en zorgen voor verdieping
van deze visie is wenselijk. De leraren kunnen namelijk meer uit de
lessen halen door: het doel als rode draad te gebruiken vanaf het
begin van de les tot het einde en leerlingen meer betrekken bij de les
door na te gaan of ze het begrijpen. Ook kan de school nadenken of
deze wijze van instructie ook toepasbaar is op de andere vakgebieden,
zoals sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kwaliteitszorg en ambitie
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De drie standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, te weten kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording
en dialoog, zijn voldoende.
De school hanteert een systeem van kwaliteitszorg, waarmee zij de
kwaliteit van het onderwijsleerproces en de resultaten bewaakt. Er is
een cyclus van doelen stellen, verbeteracties uitvoeren, evalueren en
borgen. De oorspronkelijke veranderagenda is bijgesteld, omdat deze
te ambitieus bleek. Focussen en zorgen voor goede borging waardoor
kwaliteit behouden blijft, is kenmerkend voor de
schoolontwikkeling. Momenteel werkt de school aan het herijken van
de visie uit het schoolplan. "Hoe maken we dit concreet?", is de
volgende ontwikkelfase.
De school kan haar kwaliteitszorg versterken door een wijze
van zelfevaluatie toe te passen die toegesneden is op de ambities en
doelen die zij voor ogen heeft. Daarbij zou zij ook het beeld van
externen over de school kunnen betrekken.

de leraren
willen het
graag
goed doen

De kwaliteitscultuur is open en betrokken. De leraren willen het graag
goed doen. Het team werd de afgelopen jaren aangestuurd door
verschillende directeuren met verschillende stijlen van leidinggeven.
Daardoor is er nu behoefte aan stabiliteit en bevestiging. Positief is
het team over het teamcoachingstraject van afgelopen jaar. Het team
wil het effect van dit traject verder uitwerken door meer gebruik te
maken van elkaars kwaliteiten. Het is belangrijk dat het team leert
vertrouwen op haar eigen oordeel over de kwaliteit van het onderwijs.
De school verantwoordt zich in de schoolgids over de resultaten en de
schoolontwikkeling. Bijzonder is hoe de school in de gehele schoolgids
aangeeft wat er zoal is gebeurd en waar de school aan werkt. De
schoolgids is daardoor actueel. Dit verdient een compliment. De
school kan nadenken hoe zij de verantwoording en dialoog wil
verdiepen. Dit kan bijvoorbeeld door de verantwoording over
resultaten explicieter te verbinden aan de visie en doelen die de
school voor ogen heeft. En hoe de school hierover wil communiceren
naar buiten, onder andere op de website en Scholen op de kaart
(Vensters PO).

3.6 SO Meidoornschool
Op de so-afdeling van de Meidoornschool beoordelen we de
standaarden zicht op ontwikkeling en begeleiding en kwaliteitszorg
als voldoende.
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Onderwijsproces

Op de afdeling speciaal onderwijs van de Meidoornschool heeft het
team voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectief (opp) beschikbaar
dat in overeenstemming met de ouders is opgesteld. Het opp bevat
onder meer het verwachte uitstroomprofiel, uitstroomniveau en de
leerroute. De onderbouwing van deze keuzes en de conclusies in het
opp kan echter aanmerkelijk transparanter. Het leerlingvolgsysteem
genereert aan de hand van de opp’s groepsplannen, die gekoppeld
zijn aan de leerlijnen. Op basis daarvan maken de leraren dag- en
weekplanningen. Dit geeft voldoende sturing aan hun handelen. Twee
keer per jaar stellen de leraar en commissie voor de begeleiding vast
of de leerling zich naar verwachting ontwikkelt. De school maakt
daarvoor onder meer gebruik van een passend systeem om de
cognitieve resultaten en de sociale en de emotionele ontwikkeling op
relevante gebieden en in de verschillende leeftijdsfasen te volgen Zo
nodig wordt het aanbod of de aanpak bijgesteld. Daarmee is de cyclus
van evalueren, plannen, analyseren uitvoeren en nogmaals evalueren
rond.

Twee keer per
jaar stellen
de leraar en
commissie
voor de
begeleiding
vast of de
leerling zich
naar
verwachting
ontwikkelt

De afdeling speciaal onderwijs handelt niet geheel volgens artikel 40b
van de WEC. Het behoort tot de taak van de commissie voor de
begeleiding, inclusief de medicus, om te adviseren over het vaststellen
en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief. Ook het ten minste één
keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief is een taak
van de commissie voor de begeleiding.

Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg vinden wij voldoende.
De school brengt de kwaliteit van haar onderwijs in brede zin in beeld
en voert waar nodig verbeteringen door. Deze verbeteringen
formuleert de school vooral in termen van activiteiten. Het is van
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belang om hieraan toetsbare doelen te koppelen. Het kan helpen om
vooraf te bepalen hoe de school vaststelt wat het effect is als het
resultaat is bereikt.
In verband met langdurige ziekte van de directeur van de school heeft
de interim-directeur in kaart gebracht wat is gerealiseerd en waaraan
nog gewerkt moet worden. De lijnen naar de toekomst zijn opnieuw
uitgezet. Op basis van actieplannen werken verschillende
werkgroepen aan verdere verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Daarbij worden de personeelsleden aangesproken op hun
sterke punten en eigen interesses.
Aan de hand van haar overkoepelende jaarplan informeert de
schoolleiding het bestuur twee maal per jaar over de voortgang van de
ontwikkeling. Omdat toetsbare doelen ontbreken is het lastig voor
het bestuur de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. De samenhang
van het jaarplan met het strategisch beleidsplan van het bestuur is
bovendien niet direct zichtbaar.
De Meidoornschool heeft binnen Scholengroep Perspectief een
bijzondere positie. Omdat het de enige school voor speciaal onderwijs
is, zoekt de school nadrukkelijk contact met collega-scholen buiten
Scholengroep Perspectief om kennis en ervaring uit te wisselen.

3.7 VSO Meidoornschool
Op de vso-afdeling van de Meidoornschool beoordelen we de
standaarden kwaliteitszorg, resultaten en vervolgsucces als
voldoende. De standaard praktijkvorming/stage krijgt de waardering
goed.

Onderwijsproces

De kwaliteit van de praktijkvorming en stage waarderen wij als goed.
Naast de wettelijke eisen biedt de school op basis van eigen beleid
veel extra’s. Het betreft onder meer intensieve ondersteuning en
nazorg en structurele contacten met externe partijen.
De school realiseert een doorgaande lijn van het eerste leerjaar naar
de uitstroombestemming. Het overgrote deel van de leerlingen
stroomt uit naar dagbesteding, een kleiner deel naar arbeid. Om de
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leerlingen op hun toekomst voor te bereiden heeft de school een
doordacht systeem van praktijkvorming en stages opgezet. Daarbij
sluit zij zoveel mogelijk aan bij de eisen die verschillende instanties,
zoals het UWV, stellen en bij de mogelijkheden in de regio.
De school besteedt ruime aandacht aan de praktijkvakken en
werknemersvaardigheden. Gedurende de stages werken de leerlingen
op basis van een stageovereenkomst en de school stelt zich
voortdurend op de hoogte van het functioneren van de leerling. De
leerlingen houden hun vorderingen bij in portfolio’s en e-portfolio’s
die - wanneer de leerling/ de ouders daar toestemming voor geven ook zijn in te zien voor andere relevante partijen. Aan het eind van de
schoolloopbaan doen de leerlingen een schoolverlatersstage, die
doorgaans uitmondt in een vaste plaats in arbeid of dagbesteding.
Daarna volgt de school de leerling nog minstens twee jaar intensief en
zo nodig biedt zij nazorg. De school is erop gebrand dat alle leerlingen
aan het werk komen en blijven.

ruime
aandacht
voor
praktijkvakken
en
werknemersvaardigheden

De praktijkvakken worden op school deels door niet bevoegde leraren
verzorgd. Dat is in strijd met artikel 32a, eerste lid, van de WEC en
artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, sub 1 en artikel 3, lid 5, van de
WEC.

Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten beoordelen wij als voldoende.
De school heeft impliciete normen voor de resultaten die zij met de
leerlingen wil bereiken. Zij heeft in beeld of de leerlingen nog op het
niveau zitten dat in het ontwikkelingsperspectief is afgesproken. Uit
de gegevens over de afgelopen jaren blijkt dat aan het eind van de
schoolloopbaan zeker 75% van de leerlingen het niveau behaalt, zoals
vermeld in het ontwikkelingsperspectief. Daarmee voldoet de school
aan de eigen impliciete norm en aan onze norm. De school wil het
percentage leerlingen dat uitstroomt naar arbeid omhoog brengen.
Dat is een gezond streven, maar op zichzelf geen graadmeter voor
succes. In de eerste plaats gaat het om de vraag of de leerlingen
uitstromen op het niveau dat past bij hun cognitieve, sociale en
emotionele mogelijkheden. Een leerling met uitstroombestemming
dagbesteding, zou om die reden best het leerstofaanbod voor profiel
4 (arbeid) kunnen krijgen.
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De school heeft voldoende zicht op het vervolgsucces van de
leerlingen die zijn uitgestroomd naar dagbesteding of arbeid. Uit de
gegevens blijkt dat bijna 100% van de leerlingen na twee jaar nog op
de plaats van bestemming zit. De school heeft hiervoor echter nog
geen eigen norm vastgesteld.

Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg is op de so-afdeling en de vso-afdeling van de
Meidoornschool identiek georganiseerd. De school opereert wat dit
betreft als één geheel. Daarom verwijzen wij voor deze standaard naar
de betreffende tekst onder de so-afdeling van de Meidoornschool.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

29/31

4 . Reactie van het bestuur
Het College van Bestuur heeft het inspectierapport gelezen en
besproken met de Raad van Toezicht en het directieteam. Het rapport
biedt een aantal aanknopingspunten waar Scholengroep Perspectief
de komende jaren gericht aandacht aan zal besteden, zoals de
verbetering van het jaarverslag bijvoorbeeld inzake de ontwikkeling
die scholen doormaken op onderwijskundig terrein en ook zal de
verantwoording over de inzet van de middelen voor het Passend
Onderwijs beter zichtbaar gemaakt worden.
De inspectie doet een aantal waardevolle aanbevelingen omtrent de
verantwoording naar buiten. We zullen de informatie die nu op onze
websites en in de schoolgidsen is vermeld de komende tijd opnieuw
gaan screenen en waar nodig verbeteren.
Scholengroep Perspectief organiseert in mei 2018 een studiedag
waarop alle medewerkers hun bijdrage kunnen leveren om voor de
komende jaren een heldere en gedragen visie op goed onderwijs te
formuleren. Uit het onderzoek van de inspectie is naar voren gekomen
dat het nog niet bij iedereen duidelijk is waar Scholengroep
Perspectief voor staat en wat het bestuur ziet als de basiskwaliteit van
al zijn scholen. De resultaten van de studiedag zullen belangrijke
bouwstenen opleveren voor de koers van de komende vier jaren.
De domeinwerkgroepen zullen naar verwachting de komende jaren
hun resultaat op gaan leveren en zodoende bijdragen aan de opzet en
borging van een sluitend kwaliteitszorgsysteem. Dit is nu nog volop in
ontwikkeling, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat deze
manier van werken zal leiden tot een succesvolle doorvertaling van
het vastgelegde strategisch beleid in de schoolplannen. Daarbij zal het
bestuur de aanbeveling van de inspectie overnemen om hierop meer
dan voorheen op toe te zien.
De komende twee jaren zal het gezamenlijk directieteam een
intensieve training gaan volgen, gericht op het verbeteren van het
persoonlijk leiderschap, het leidinggeven aan veranderingsprocessen
en het toekomstgericht onderwijs. Het College van Bestuur verwacht
dat alle bovengenoemde activiteiten zullen leiden tot
kwaliteitsverbetering op de scholen en daarmee ook voor de wijze
waarop het bestuur hierin zijn rol kan spelen. Het gaat bij
Scholengroep Perspectief immers om goed onderwijs en de
verbetering hiervan.
M. Wever,
Directeur-bestuurder Scholengroep Perspectief
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

