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Samenvatting

Bij elk bestuur van scholen in Nederland voert de Inspectie van het
Onderwijs minstens één keer in de vier jaar een onderzoek uit. In het
najaar van 2017 is het bestuur Stichting Dynamiek Scholengroep aan
de beurt. Onder Dynamiek vallen 19 basisscholen en 1 school voor
speciaal basisonderwijs. Deze scholen liggen in meerdere gemeenten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs aan
zo’n 3.340 leerlingen.
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat
is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Op
bestuursniveau hebben we documenten bestudeerd en gesprekken
gevoerd over de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Op
schoolniveau hebben we zes onderzoeken gedaan. Daarin hebben we
gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de scholen klopt. Ook
hebben we gekeken of datgene wat het bestuur wil bereiken te zien is
in de scholen.

Bestuur: Stichting Dynamiek
Scholengroep
(verkort: Dynamiek)
Bestuursnummer: 47920

Aantal scholen onder bestuur: 20
Totaal aantal leerlingen: 3340
Lijst met onderzochte scholen:
12KN r.k. basisschool De Horizon
03VB r.k. basisschool De Doolgaard
03QJ r.k. basisschool Megelsheim
03QI r.k. basisschool Maria
03UZ r.k. basisschool de Twister
00YG SBO de Twister

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft samen met de schooldirecties zijn visie op
toekomstgericht leren bepaald en een aantal kernwaarden benoemd.
Deze moeten ervoor zorgen dat de leerlingen 'toekomstproof' worden
gemaakt. In het koersplan is de visie vertaald in een concrete aanpak.
Dat betekent dat men op de scholen het onderwijs zodanig inricht dat
de leerlingen zelfverantwoordelijkheid leren nemen, samen leren
werken, onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren denken
(SOOOL). Deze monden uit in een verdere aanpassing van het
onderwijs naar 21e eeuwse vaardigheden.
Alhoewel we verschillen aantroffen tussen de bezochte scholen,
kwamen wij deze uitgangspunten voor toekomstgericht leren
duidelijk tegen. Dit betekent dat de missie en visie van de organisatie
een vertaalslag heeft binnen de scholen.
Ook de samenwerkingscultuur en de wil om het onderwijs te
verbeteren wordt in de organisatie breed gedeeld. Dat merken we aan
het enthousiasme en de gedrevenheid van de leraren op de scholen
die we bezocht hebben. Daarnaast ook aan de inzet van de leraren om
zich verder te professionaliseren en met en van elkaar te willen leren.
Verder werken de scholen binnen hun cluster gericht samen om de
onderwijskwaliteit in brede zin te verbeteren.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

2/39

Tenslotte heeft Dynamiek de bedrijfsvoering en financiële positie weer
op orde, nadat de organisatie er ruim een jaar geleden veel minder
rooskleurig voor stond. Er was geen goede begrotingsdiscipline en
men leefde onbedoeld op 'te grote voet'. Met de komst van de huidige
voorzitter college van bestuur is het financieel tekort weer
rechtgetrokken en is de organisatie financieel weer gezond(er). Het
bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft om
het onderwijs en het personeel te betalen.
Wat moet beter?
Er zijn op dit moment geen punten die vanuit wettelijke eisen om
directe verbetering vragen. De basis binnen Dynamiek is in orde. Het
bestuur verdient dan ook ons vertrouwen.
Wat kan beter?
Aan de wettelijke verplichting dat alle scholen een passend stelsel van
kwaliteitszorg inrichten en uitvoeren, voldoet de stichting op zich.
Alhoewel de kwaliteitszorg als geheel van voldoende kwaliteit is,
kunnen enkele onderdelen daarvan nog verbeteren.
Onderstaand benoemen we daar een aantal aandachtspunten van.
Het eerste punt betreft een aanscherping van de doelen. Nu laat men,
zowel in het koersplan als de kaderbrief (2017), als in de school- en
jaarplannen, een beschrijving van de streefsituatie op een aantal
thema's zien. Deze zijn echter niet in concrete, meetbare doelen
beschreven, waarbij de scholen zich veelal beperken tot het
beschrijven van activiteiten die te maken hebben met de doelen. Het
blijft zo onduidelijk wat veranderd of verbeterd moet zijn om te
constateren of deze doelen bereikt zijn. Vervolgens zouden het
bestuur en de scholen kunnen nadenken over de norm die ze willen
gaan gebruiken om bij de leer- en onderwijsdoelen vast te stellen
waarbij het doel niet, wel of zelfs heel goed is behaald.
Daarbij zal er ondertussen door het bestuur en de directies nagedacht
moeten worden welke evaluatiegegevens in de toekomst bruikbaar
zijn en of deze voldoende betrouwbaar zijn. Als er namelijk sprake is
van evalueerbare onderwijsdoelen en afgesproken normen, is het ook
beter mogelijk om verantwoording af te leggen over de bereikte
doelen en resultaten. De Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad kunnen dan ook meer hun rol nemen in de
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dialoog over de onderwijskwaliteit.
We vinden dat zowel de kwaliteitszorg als de verantwoording over de
kwaliteit dus beter kan. In de eerste plaats geldt dat voor de
verantwoording van de scholen aan het bestuur en de ouders. Er zijn
geen duidelijke afspraken gemaakt over de vraag hoe scholen
(bijvoorbeeld in schoolgids en in hun jaarverslag) aan het bestuur
rapporteren over de onderwijskwaliteit en de schoolontwikkeling. Op
alle zes scholen die wij hebben bezocht, zien we dan ook dat de
schoolgidsen en jaarverslagen op dit terrein verschillend zijn. Ook
constateren we dat niet alle scholen in hun schoolgids ouders
specifiek informeren over hun verbeteractiviteiten en hun resultaten.
In de tweede plaats geldt dat ook voor de verantwoording van het
bestuur aan andere betrokkenen, bijvoorbeeld de Raad van Toezicht
of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Weliswaar
is het jaarverslag van het bestuur informatief, maar we missen dat het
bestuur verantwoording aflegt over de volle breedte van de wettelijke
eisen en de eigen ambities.
Vervolg
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar
opnieuw onderzocht.
Met het bestuur is afgesproken dat het zorgt voor
symbioseverklaringen voor leerlingen die vanuit de school voor
speciaal basisonderwijs, gedurende één of meer lesuren vakken
volgen op de basisschool.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode oktober-december 2017 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Dynamiek
Scholengroep. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de
hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het onderzoek in de eerste plaats uit om vast te stellen of het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het
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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.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.

Verificatie
School

1

2

3

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

●

●

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

●

4

5

●

●

6

Onderwijsproces

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

●

●

●

1. 12KN r.k. basisschool De Horizon
2. 03VB r.k. basisschool De Doolgaard
3. 03QJ r.k. basisschool Megelsheim
4. 03QI r.k. basisschool Maria
5. 03UZ r.k. basisschool de Twister
6. 00YG SBO de Twister
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Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
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
de verificatieonderzoeken op de bezochte scholen. 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. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het bestuur hanteert een systeem van kwaliteitszorg waarmee het de
kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs volgt en het de scholen
tot verdere kwaliteitsverbetering stimuleert. Daarbij zien we dat op
bestuurlijk niveau en in de gehele organisatie een verbetercultuur
herkenbaar aanwezig is. Het bestuur communiceert ook actief met
verschillende belanghebbenden.
Kijkend echter naar de eigen ambities van het bestuur, zijn er nog
ontwikkelmogelijkheden. Het kwaliteitssysteem van het bestuur en de
scholen volgt in principe de PDCA-cyclus. Deze cyclus moet zowel op
bestuurs- als schoolniveau nog worden versterkt door systematischer
te kijken naar de effecten van het onderwijs en de onderwijsinnovaties
en die effecten te vergelijken met de eigen normen of doelen. Het
bestuur heeft nu nog geen normen of te bereiken resultaten
gedefinieerd. Als duidelijk is welke eigen kwaliteitsnormen worden
gesteld, kan ook de kwaliteit van de verantwoording en dialoog aan
kracht winnen.
De financiële positie van Dynamiek is op orde; we zien geen grote
risico’s voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan de
onderzochte deugdelijkheidseisen op dit kwaliteitsgebied.

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.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
We beoordelen deze standaard als voldoende.
Dynamiek heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht dat op
hoofdlijnen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het bestuur stelt
doelen, heeft zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt op de
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verbetering daarvan. Zo is het koersplan (2015-2020) vooral de
"richtingwijzer en inspiratiebron" in de organisatie.
Het bestuur heeft in het koersplan en de kaderbrief begroting 2017 op
een aantal onderwijskundige pijlers (organisatie, leerling, leerkracht,
ouders, de maatschappij, het onderwijs) richtinggevende doelen
geformuleerd. Een voorbeeld daarvan is: "De scholen werken
systematisch en cyclisch aan maximale opbrengsten door cognitieve
resultaten, sociale resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders
en vervolgonderwijs". Daarnaast geeft het bestuur in het jaarverslag
van 2016 aan dat het de doelen heeft geoperationaliseerd in SOOOL
(Samen Ontdekkend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren).
Bij de totstandkoming van deze doelen zijn de directies en het bestuur
betrokken geweest. Deze doelen zijn geformuleerd als streefsituaties,
waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het bestuur
heeft met de scholen afgesproken dat de doelen uit het koersplan
verder geoperationaliseerd moeten worden in de schoolplannen. De
meeste schoolplannen concretiseren de streefsituaties echter nog heel
beperkt. Dit gebeurt meer via de jaarplannen van de scholen. In de
huidige jaarplannen verbinden de scholen hun schoolvisie met de
pijlers uit het koersplan, waar ze gedurende het jaar onderwijskundig
aan willen werken. Daarbij onderbouwen ze hun plannen ook op
financieel en personeel gebied. Het bestuur geeft de scholen binnen
de gezamenlijk gemaakte afspraken veel vrijheid in de keuze en
prioritering van hun schoolontwikkeling en schoolconcept.
We zien hierbij twee aandachtspunten:
Op de eerste plaats zijn er op basis van de uitgangspunten geen
(streef)normen of resultaten benoemd waaraan de scholen zouden
moeten voldoen en wanneer deze bereikt moeten zijn.
Daarnaast is een versterking van de onderwijsdoelen mogelijk door
een beter onderscheid te maken tussen doelen en activiteiten. In de
jaarverslagen en rapportages van zowel bestuur als scholen wordt
melding gemaakt van de activiteiten die passen binnen de pijlers van
het koersplan, bijvoorbeeld: "Alle Dynamiek-scholen ontwikkelen en
professionaliseren zich en geven vorm aan 21e eeuwse vaardigheden".
Het is echter niet verder uitgewerkt op welk niveau of in welke
hoedanigheid men dit nastreeft en hoever men daar inmiddels mee is.
De vraag die hierbij gesteld kan worden is: "Wat moet er te zien of
veranderd zijn eer men kan zeggen dat het doel bereikt is?"
Het bestuur heeft nog niet volledig genoeg zicht op de kwaliteit van
het onderwijs op de afzonderlijke scholen. Het zicht verkrijgt het
bestuur in de eerste plaats door het opvragen van resultaten van de
kwaliteitsmetingen op schoolniveau, dat zijn de kwaliteitskaarten en
tevredenheidspeilingen. Dit geldt ook voor de leerresultaten van de
leerlingen zowel tijdens- als aan het eind van de basisschoolperiode.
De planning voorziet in de afname van alle overige kwaliteitskaarten
in de resterende jaren van de kwaliteitscyclus. De bevindingen vanuit
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de kwaliteitsmetingen worden besproken in het clusterdirecteurenoverleg, waarmee het zicht op schoolniveau verdiept
wordt en op bestuursniveau een algemeen beeld ontstaat.
Op de tweede plaats verkrijgt het bestuur zicht op de kwaliteit door de
periodieke resultaatgesprekken die de bestuurder voert met de
directeuren. Daarin komt onder andere de inzet en de kwaliteiten van
het personeel aan bod. Daarmee is er een algemeen beeld van waar
de directies op schoolniveau bij hun personeel op moeten sturen. Ook
vanuit het bestuur kan op centraal niveau worden bekeken waar
personele uitdagingen dan wel risico's zijn. Zo blijkt dat er
bijvoorbeeld een risico is bij opvolging van directeuren in de interne
organisatie.
Ook de interne visitaties binnen de clusters, waarbij de directeuren
elkaar op verzoek gaan bezoeken, geven voor het bestuur zicht op de
onderwijskwaliteit van de scholen. Directeuren geven zelf aan op
welke ontwikkeling binnen de school ze feedback willen ontvangen.
Dit is een een goede eerste stap om door te groeien naar een meer
structurele en systematische manier van zelfevaluatie/audit op
schoolniveau. Deze is nu namelijk nog tamelijk vrijblijvend en niet
gestructureerd. Een volgende stap zou kunnen zijn wanneer de
bestuurlijke visie en uitgangspunten, aangevuld met de wettelijke
eisen, op organisatieniveau worden vertaald naar wat daarvan op
schoolniveau is terug te vinden en daar binnen een bepaalde
tijdsspanne (om de 3 à 4 jaar) feedback op te krijgen. Op de eerste
plaats kan dit door aan de hand van eigen normen vast te stellen of de
bezochte school de basiskwaliteit ook waar maakt. Op de tweede
plaats is het ook belangrijk om gezamenlijk vast te stellen wanneer er
sprake is van risicovolle basiskwaliteit of risico’s in het proces van
innovatie van de scholen. Het zicht daarop bepaalt namelijk in grote
mate of bijsturing noodzakelijk is. Nu is nog onduidelijk of en wanneer
er alarmbellen gaan rinkelen, als onverhoopt niet aan de
basiskwaliteit wordt voldaan.
Op de derde plaats wordt de bestuurder geïnformeerd door directies
bij signalen of risico's.
De bestuurder kan met de verkregen informatie de scholen typeren en
op hoofdlijnen de ontwikkeling schetsen. Waar het bestuur nu nog
naar op zoek kan gaan, is een toegankelijk totaaloverzicht waarin per
school zowel de kwaliteit van het onderwijs als de resultaten en
gegevens van de bedrijfsvoering concreet overzichtelijk te zien zijn. Dit
is sinds het aantreden van de huidige bestuurder in ieder geval al op
het terrein van de financiën geregeld, want de directeuren ontvangen
nu een maandelijks overzicht van de budgetuitputting. Daarmee zijn
ook de schooldirecties goed op de hoogte van waar de school
financieel staat en is er een beter 'kostenbewustzijn' in de organisatie.
Het eerste verbeterpunt is dat het bestuur nog geen systematisch
inzicht heeft in de kwaliteit van het 'didactisch handelen' en de in het
koersplan geformuleerde doelen rondom '21e eeuwse vaardigheden'
en de daaraan gekoppelde stand van zaken van SOOOL.
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Als tweede verbeterpunt vinden wij dat het zicht op de
onderwijskwaliteit van de scholen nog versterkt kan worden door
concretisering van de doelen en bijbehorende normen, zodat deze
meer meetbaar worden. Zo is nu nog niet verifieerbaar of de
afgesproken doelen in de daarvoor bestemde periode ook
daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid.
Kwaliteitszorg op schoolniveau:
Er zijn enkele aandachtspunten om het zicht op de onderwijskwaliteit
van de scholen te versterken. Allereerst zouden de scholen eigen en
ambitieuze(re) doelen kunnen stellen voor leerresultaten en sociale
resultaten. Er wordt nu nog teveel vergeleken met de (onder)grenzen
die de inspectie gebruikt. Ten tweede ontbreekt het nu ook aan
schoolnormen, eventueel afgeleid van bestuursnormen, voor de
kwaliteit van het onderwijsproces. Er is nu een algemene landelijke
benchmark voor de kwaliteitskaarten, die niet persé aansluit op de
ambities van het bestuur of van de individuele scholen.
Op schoolniveau worden meer kwaliteitsgegevens verzameld, dan het
bestuur gebruikt om de kwaliteit in beeld te brengen. Een voorbeeld
hiervan zijn de bevindingen uit lesobservaties op enkele scholen door
directeuren, interne begeleiders of extern ingehuurde specialisten. In
de onderzochte scholen echter worden deze gegevens nog beperkt
gebruikt om de kwaliteit op schoolniveau in beeld te brengen en er
verbeteracties op te zetten.
Het bestuur stuurt op behoud en ontwikkeling van het onderwijs. Een
belangrijk uitgangspunt van het bestuur is dat de school zelf
verantwoordelijk is voor kwaliteitsontwikkeling, zolang die past bij de
pijlers van het koersplan en het onderwijsconcept van de school.
De sturing vindt ten eerste plaats binnen het clusterdirecteurenoverleg en binnen werkgroepen. In de verschillende
gesprekken die wij gevoerd hebben met sleutelfiguren binnen de
organisatie, wordt het koersplan en de kaderbrief met regelmaat
genoemd als uitgangspunt voor kwaliteitsontwikkeling. Specifiek
wordt bij deze gesprekken ingezoomd op uitwerkingen van de 21e
eeuwse vaardigheden en SOOOL.
Ten tweede zijn het cluster- directeurenoverleg en overleggen van
interne begeleiders te zien als schooloverstijgende kwaliteitskringen,
waarin volgens de betrokkenen vanuit de gezamenlijke visie over
inhoud en ontwikkeling wordt gesproken. Al is de mening binnen de
interne begeleiders nog verdeeld over tot hoever het detailniveau
moet gaan waarover men met elkaar spreekt en waarop men samen
reflecteert.
Ten derde is er sinds afgelopen jaar ook sprake van sturing op de
bedrijfsvoering van de scholen. De scholen maken sinds dit jaar in hun
jaarplannen een begroting op personeel en financieel gebied om hun
plannen te verwezenlijken.
Tenslotte intensiveert de bestuurder het contact met een school als
zich onverwachte of ongewenste situaties voordoen. De bestuurder
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kan in dergelijke situaties adviseren of ondersteuning bieden, maar
grijpt ook in bij de personele bezetting van een school.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur beoordelen we als voldoende.
Het bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de Code Goed Bestuur
als uitgangspunt voor hun handelen.
Het bestuur verantwoordt zich over haar doelen en resultaten en
voert hierover de dialoog met belanghebbenden en dat vindt jaarlijks
plaats door middel van het jaarverslag. Daarin is, buiten de
kengetallen van de bedrijfsvoering, echter nog nauwelijks de realisatie
van de doelen uit het koersplan opgenomen. De Raad van Toezicht
heeft in het bestuursjaarverslag haar eigen jaarverslag opgenomen,
maar de GMR (nog) niet.
Daarnaast heeft het bestuur een meerjarenbegroting 2017-2020
opgesteld en besproken met de hiervoor genoemde geledingen. In de
meerjarenbegroting is nog geen of beperkte relatie gelegd tussen de
benodigde middelen en financiën en de onderwijskundige doelen van
het koersplan.
De inhoudelijke in- en aanvullingen in de meerjarenbegroting van de
scholen verschillen daarnaast onderling sterk. Dus ook hierbij is er
zowel op bestuurs- als op schoolniveau, nog stevige ontwikkeling
mogelijk.
Twee voorbeelden van de start naar een steeds professioneler
wordende kwaliteitscultuur binnen Dynamiek zijn:
1. De gezamenlijke scholing van de directies: "toekomstgericht
leiderschap" (in 2016), waarbij ingezoomd is op de eisen die de missie
en visie van de organisatie en de toekomst van de 21e eeuw stellen
aan leiderschap;
2. De interne visitaties binnen de clusters, waarbij de directeuren
elkaar op verzoek gaan bezoeken. Directeuren geven zelf aan op welke
ontwikkeling binnen de school ze feedback willen ontvangen. Dit is
een goede eerste stap om door te groeien naar een meer structurele
en systematische manier van zelfevaluatie/audit op schoolniveau.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
We beoordelen deze standaard als voldoende.
Het bestuur verantwoordt zich jaarlijks over haar doelen en resultaten
en voert hierover de dialoog met belanghebbenden.
Op de eerste plaats betrekt het bestuur het directeurenberaad, de
Raad van Toezicht (RvT) en de GMR bij beleids- en besluitvorming.
Op de website van Dynamiek staat veel informatie over allerlei
(beleids)zaken in de organisatie, zoals jaarverslagen en een uitgebreid
handboek en veel informatie voor ouders.
De verantwoording en dialoog over de gerealiseerde
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onderwijskwaliteit kan echter versterkt worden. Dat kan bijvoorbeeld
door in het jaarverslag eigen oordelen of normen over de
onderwijskwaliteit op te nemen. Tot nu toe is de verantwoording
vooral nog gebaseerd op het aantal basisarrangementen die de
inspectie heeft gegeven (het aantal 'groene' scholen). Daarnaast kan
ook de inzichtelijkheid van de bereikte leerresultaten worden
versterkt. Dit door niet alleen de eindresultaten op te nemen, maar
daar ook een eigen norm en oordeel aan te verbinden.
Een voorbeeld in dit kader is dat in de jaarverslagen de (CITO)
eindresultaten van de laatste vijf jaren zijn opgenomen. Wat we daarin
niet zien is het afzetten van deze eindresultaten tegen de landelijke
vergelijkingsgroep scholen. Ook staan er geen ondergrenzen in
aangegeven, waaraan de verschillende scholen zouden moeten
voldoen. Dat maakt het voor derden lastig om te kunnen weten of de
resultaten naar verwachting zijn verbeterd of niet.
Voorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van de verantwoording
zijn duidelijke kwaliteitsnormen en doelen. Deze geven de GMR en de
Raad van Toezicht ook concrete handvatten om de kwaliteitsdialoog
te kunnen voeren en te bezien of de relevante speerpunten ook
worden geborgd in de organisatie. Dit lukt al wel goed bij 'hardere'
gegevens voor wat betreft financiën en bedrijfsvoering.

2.2 Financieel beheer
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op het
kwaliteitsgebied Financieel beheer en de onderliggende standaarden.
Vervolgens geven wij antwoord op deelvraag vier.

Is het financieel beheer deugdelijk?
Het financieel beheer is beoordeeld als voldoende. Dit omdat de
onderliggende standaarden continuïteit en rechtmatigheid beide als
voldoende zijn beoordeeld.
Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2014

2015

Prognose
2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,67

0,54

0,56

0,55

0,61

0,64

Weerstandsvermogen

< 5%

16,50%

11,40%

12,31%

14,71%

15,57%

16,13%

Huisvestingsratio

> 10%

5,27%

10,40%

6,29%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

0,25%

-4,92%

1,19%

1,98%

0,78%

0,50%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. Het negatieve
resultaat in 2015 is eenmalig en is aanleiding geweest om de financiële
bedrijfsvoering op orde te krijgen. Dit heeft onder andere geleid tot
een sterkere centrale blik op de financiën, waardoor de financiële
situatie beter gevolgd kan worden door de bestuurder.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Dynamiek kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:
• De relatie tussen de onderwijsinhoudelijke en het financiële
beleid. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun
school. Door de samenhang te zoeken tussen deze twee
gebieden kan er vooraf al meer over de haalbaarheid van het
beleid worden gezegd.
• Het personeelsbeleid. Door het centraliseren van een deel van
het personeelsbeleid kan er stichtingsbreed worden gekeken
naar een doelmatige inzet van personeel.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard Rechtmatigheid voor Dynamiek als
voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds
uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij Dynamiek hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
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2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Bij SBO de Twister is de standaard zicht op ontwikkeling voldoende
beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet aan artikel 12 en
13 onderwijskundig besluit WEC. Dat betreft het door leerlingen
volgen van een aantal lessen op een andere school, waarvoor een
symbioseverklaring nodig is. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat
het deze tekortkoming herstelt. Het herstel hoeft het bestuur niet bij
de inspectie te melden. Bij het eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek
beoordelen we opnieuw of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen
heeft voldaan.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In de verificatieonderzoeken zijn we nagegaan of de
beleidsdoelstellingen van het bestuur herkenbaar zijn in het onderwijs
en de kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Daarvoor hebben we
vanuit het koersplan van Dynamiek de volgende onderzoeksthema's
gekozen:
1. Visie op onderwijs met toetsbare doelen en een aanbod
waarmee de leerlingen eigentijdse 21e eeuwse vaardigheden
leren, op basis van SOOOL, het Samen Ontdekkend,
Onderzoekend en Ontwerpend Leren
2. Het goed kunnen analyseren (waarnemen), waardoor optimaal
wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen
3. De vakbekwaamheid van de leraar door passend didactisch
handelen: minimale basisvaardigheden van het leraarschap
4. Gesprekkencyclus op basis van bekwaamheidsdossier:
kwaliteitszorg
5. Een professioneel klimaat binnen de scholen: is er sprake van een
cultuur waarin mensen met en van elkaar willen en kunnen leren
Daarnaast hebben we op zes scholen de onderwijskwaliteit
onderzocht op enkele standaarden uit het onderzoekskader PO.
Het algemene beeld op de vier onderzoeksthema's staat hierna
beschreven. De oordelen over de kwaliteit van de onderzochte
standaarden volgen daarna per school.
1. Op alle zes scholen die wij hebben geverifieerd, is de visie op
onderwijs gekoppeld aan de 21e eeuwse vaardigheden en SOOOL. Wel
waren er zeker nog verschillen te zien in de mate waarin deze thema's
zijn uitgewerkt en al in het onderwijs zijn ingevoerd.
2. De analysevaardigheden gericht op het vaststellen van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen, verschilde eveneens per
school. Uit de onderzoeken blijkt dat hier nog winst te behalen is, met
name in het onderzoeken naar waarom leerlingen uitvallen. De
scholen kunnen nog beter onderzoeken waar leerlingen hiaten
hebben opgebouwd en met hen erover in gesprek te gaan. Daarna kan
de school pas bepalen hoe men in het aanbod het beste aansluit bij de
onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
3. De bezochte leraren voldoen aan de basisbekwaamheden en
hebben de wil en inzet zich nog verder te bekwamen. Op het terrein
van de meer complexe vaardigheden, zoals het geven van gerichte
feedback en reflectie het op eigen handelen, het bevorderen van het
leren leren van de leerlingen en het bevorderen van het samenwerken
door leerlingen, kan men zich op veel scholen nog verder ontwikkelen.
4. Ook wat betreft de gesprekkencyclus en de effectiviteit daarvan
hebben we verschillen aangetroffen tussen de bezochte scholen. Op
zich voeren de directies wel allemaal regelmatig individuele
gesprekken met de leraren, echter ten aanzien van het eigenaarschap
van het persoonlijk bekwaamheidsdossier van veel leraren, is nog
winst te behalen. Lang niet alle leraren zien de meerwaarde van hun
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bekwaamheidsdossier in relatie tot hun persoonlijke en de bredere
schoolontwikkeling.
5. Ten aanzien van de kwaliteitscultuur op de bezochte scholen
kunnen we kort zijn: die hebben we overal in positieve zin
aangetroffen. Nagenoeg alle teamleden van de scholen willen met en
van elkaar leren en hebben ook de bereidheid uitgesproken om elkaar
in de dagelijkse praktijk te observeren en collegiaal te visiteren. Ook
maakt men steeds meer gebruik van elkaars expertise.

3.1 R.K. basisschool De Horizon

Het aanbod van de school is breed en eigentijds
Basisschool De Horizon heeft een breed, eigentijds en actueel
leerstofaanbod dat aan de kerndoelen voldoet. Het leerstofaanbod is
als goed beoordeeld. Het brede (leerstof-)aanbod kenmerkt zich door
een grote diversiteit. Naast de kernvakken Nederlandse taal en
rekenen/wiskunde is creatieve en kunstzinnige vorming opgenomen
in het curriculum. Sinds vorig schooljaar is het aanbod voor
wereldoriëntatie in thema’s verwerkt. Waar aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie en dergelijke eerst als aparte vakken werden
aangeboden, zijn deze, samen met onderdelen zoals techniek,
heemkunde en burgerschap, verweven in projecten. De leraren
bereiden deze thema’s zelf voor aan de hand van de kerndoelen en
daaruit afgeleide tussendoelen. Hierbij houden zij scherp in de gaten
of alle ‘vakgebieden’ voldoende aan bod komen. Door het werken in
thema’s is er in de lessen specifieke aandacht voor de 21e eeuwse
vaardigheden, waaronder communicatie, samen onderzoekend en
ontdekkend leren en zelf verantwoordelijkheid nemen. Leerlingen
geven aan dit een fijne werkwijze te vinden, zij ervaren dat ze meer
betrokken zijn bij het ontwerp, de doelen en de uitwerking in de
projecten. Door de inzet van tablets werken de leerlingen ook aan
“digitale geletterdheid”.
Een veilige omgeving is een speerpunt binnen de school. Leraren
besteden veel aandacht aan de omgang en het respect voor elkaar en
de omgeving. Zo is het schoolplein bewust ingericht met allerlei doeactiviteiten, waar leerlingen kunnen spelen en op deze wijze ook
(beter) leren delen en samenwerken en –spelen. Voor de beter
presterende leerlingen is er een plusklas of masterclass (voor
leerlingen in groep 8) en zijn er lessen Spaans.
Op dit onderdeel is een aandachtspunt te benoemen: Voor deze groep
leerlingen kan het (extra) leerstofaanbod meer beredeneerd worden.
De vraag hierbij is wat het is dat leraren deze leerlingen willen leren,
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denk hierbij bijvoorbeeld aan hogere denkvaardigheden.
De leraren hebben de ontwikkeling en prestaties van de leerlingen
goed in beeld
De school voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen op deze
standaard.
De leraren volgen de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen met
een leerlingvolgsysteem, een observatie- en registratiesysteem,
methode gebonden toetsen en leerlingenwerk.
In de afgelopen jaren heeft de school zich op dit onderdeel fors
ontwikkeld. Nadat er gewerkt is met groepsoverzichten en
groepsplannen, wordt nu de overstap gemaakt naar
groepsvolgkaarten. Op deze kaarten staan de onderwijsbehoeften van
iedere leerling en de vertaling naar welke instructie en organisatie dat
met zich meebrengt.
Leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de leerdoelen. In
enkele groepen zijn deze doelen ook zichtbaar gemaakt, zodat
leerlingen zien welke doelen behaald zijn en welke niet. Deze
overgang naar groepsvolgkaarten is een resultaat van de ontwikkeling
naar (meer) gepersonaliseerd leren. Om dit proces te volgen heeft de
intern begeleider regelmatig groepsbesprekingen met de leraren en
twee maal per jaar reflecteren de leraren met behulp van een
zelfevaluatie, op de door de leerlingen behaalde resultaten. Deze
resultaten, eerder als doel geformuleerd, staan omschreven in termen
van vaardigheidsgroei, zodat per subgroep of per leerling gekeken kan
worden in welke bandbreedte de vorderingen zijn.
Leerlingen die achterstand hebben opgelopen in de leerstof of
anderszins uitval vertonen worden tijdig gesignaleerd door de leraren.
Zij krijgen meer specifieke instructie en extra werk. Leerlingen die dat
nodig hebben krijgen een handelingsgerichte proces diagnostiek
(HGPD) om instructie, organisatie en aanbod beter af te kunnen
stemmen. Met deze ondersteuningsstructuur hebben de leraren de
ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld.
Toch zijn er enkele aandachtspunten te benoemen.
De analyse van de hulpvraag die in veel gevallen gebaseerd is op
waarop een leerling uitvalt, kan meer verdiept worden naar waarom
een leerling hier specifiek op uitvalt.
Verder valt op dat de uitvoering van de ondersteuning versnippert lijkt
over verschillende onderwijsprofessionals. Dit heeft tot gevolg dat er
voor een goede overdracht veel (extra) overleg nodig is. De vraag is
dus in hoeverre de eigen groepsleerkracht voldoende zicht heeft op de
leerprocessen van de eigen leerlingen. We nodigen het team hierbij
dan ook uit, hierop te reflecteren.
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De kwaliteitszorg is cyclisch, doelen kunnen concreter
De kwaliteitszorg is van voldoende niveau. De directie heeft zicht op
de geleverde kwaliteit.
Het schoolplan, de trendanalyses van de (eind- )opbrengsten, de
kwaliteitskaarten, de jaarplannen en –evaluaties dragen bij aan een
cyclische aanpak van kwaliteitsverbetering.
De directie en intern begeleider voeren geregeld klassenbezoeken uit.
Bij deze bezoeken wordt gebruik gemaakt van diverse kijkwijzers.
Deze brengen zo de kwaliteit van het onderwijs breed in beeld. Een
sterk punt is het kwaliteitshandboek. Dit is een borgingsinstrument
om gemaakte afspraken en schoolbeleid te verankeren in de
schoolorganisatie. De diverse onderdelen uit het kwaliteitshandboek
zijn, naast verbeteronderwerpen, ook onderdeel van de
klassenbezoeken.
Het jaarplan kent ‘grote’ en ‘kleine’ doelen. De grote doelen zijn
verder uitgewerkt in verantwoordelijkheden en tijdpad, de kleine
verbeteronderwerpen zijn dat niet. Hierdoor zijn er in een jaarplan
veel doelen tegelijkertijd opgenomen en wisselt de kwaliteit van de
planning. In veel gevallen zijn de gestelde doelen niet meetbaar,
waardoor de evaluaties meer procesbeschrijvingen zijn dan dat ze
effecten van de verbeteractiviteit laten zien.
Tot slot kan de school een kwaliteitsslag maken door eigen
kwaliteitsnormen op te stellen. Deze zouden dan naast de metingen
en quick scan van de huidige kwaliteitskaarten, ook op een (meer)
objectieve manier onderzocht en beoordeeld kunnen worden.
Kwaliteitscultuur is zichtbaar aan het groeien
De kwaliteitscultuur van basisschool De Horizon is eveneens van
voldoende kwaliteit.
De school kent een cyclische aanpak in de verbetering van de
professionaliteit van de leraren. Er zijn persoonlijke ontwikkelings- en
actieplannen, coachings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Wanneer een leraar begint, ontvangt deze (extra) coaching om het
werken op de school snel onder de knie te krijgen. Het doel is om in
afzienbare tijd leraren die beginnen als startbekwaam, hen op het
niveau van basisbekwaam te krijgen en door te laten groeien naar
vakbekwaam. Leraren zelf zijn betrokken bij de schoolontwikkeling en
ervaren dat ook zo. Iedere leraar heeft zitting in een werkgroep die
(mede) verantwoordelijk is voor verbeterthema’s in het jaarplan. De
werkgroep stelt hiervoor doelen op en bepaalt de werkwijze om de
doelen te behalen.
De kwaliteitscultuur wordt verder gekenmerkt door sterk
onderwijskundig leiderschap. De directie en teamleider zijn de
drijvende krachten achter de ingezette ontwikkelingen. Sterk vanuit
visie gedreven zetten zij de kwaliteitsverbetering in, waarbij het
eigenaarschap zich meer en meer naar de volle breedte van het team
aan het verspreiden is.
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3.2 R.K. basisschool De Doolgaard

Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen, de wijze van
aanbieden verschilt in de school
Basisschool De Doolgaard heeft een leerstofaanbod dat aan de
kerndoelen voldoet. Het leerstofaanbod is daarmee met een
voldoende beoordeeld.
Een sterk punt van de school is het beredeneerde, thematische
leerstofaanbod in de groepen 1 tot en met 3. De thema’s kenmerken
zich door ‘spelend leren’, gericht op de naaste zone van ontwikkeling
en zijn betekenisvol ingericht voor de leerlingen.
In de hogere groepen gebruiken de leraren overwegend (reguliere)
lesmethodes om aan het leerstofaanbod te voldoen. Het is de wens
van de school om dit verschil tussen onderbouw en bovenbouw te
verkleinen. Eerste stappen hiertoe zijn reeds gezet en zichtbaar in de
school.
Onderdelen zoals burgerschap en sociale integratie zijn als bijna
vanzelfsprekend verweven in de conceptkeuze en visie van de school.
Dat geldt ook in zekere mate voor de 21e eeuwse vaardigheden zoals
communiceren en samenwerken. Op dit onderdeel zou de digitale
geletterdheid wat meer structurele aandacht kunnen krijgen dan nu
het geval is.
In het schoolbezoek zijn wij ook ingegaan op het specifieke aanbod
voor beter presterende leerlingen. Binnen de thema’s en gebruikte
methodes krijgen zij de mogelijkheid tot compacten en verrijken. De
vraag is echter of dit toereikend is.
De school heeft dit onderkend en geeft desgevraagd aan dat er een
expertisegroep voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is die
nu bijvoorbeeld bezig is het spellingaanbod af te stemmen op deze
doelgroep.
De leraren hebben de ontwikkeling en prestaties van de leerlingen
in beeld
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard.
De leraren volgen de prestaties van de leerlingen met een
leerlingvolgsysteem, een observatiesysteem, methode gebonden
toetsen en leerlingenwerk. Ieder jaar starten de leraren met een
gesprek met de ouders. In dit gesprek verzamelen de leraren gegevens
over de leerlingen die de basis vormen om een groepsoverzicht op te
stellen waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen beschreven
staan.
Deze gegevens vormen weer het uitgangspunt om de afstemming in
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verschillende (sub-)groepen te plannen. In de groepen 1 tot en met 3
zijn deze plannen in de vorm van een webmodel, waarin iedere zes
weken brede doelen en specifieke subdoelen verwerkt zijn. Iedere
week observeren de leraren de brede en specifieke doelen bij de
leerlingen en de wijze waarop deze al dan niet behaald worden.
In de groepen 4 tot en met 8 werken de leraren met groepsplannen
om instructie en leerstof af te stemmen op wat de leerlingen nodig
hebben. Verder gebruiken de leerlingen een weektaak, waarop de
leraren het werk van de leerlingen plannen dat de leerlingen
zelfstandig kunnen verwerken. In deze groepen zijn de leraren
momenteel bezig zich te bezinnen op een manier waarop er meer en
effectiever aan de hand van doelen gewerkt kan worden. Voor het
onderdeel rekenen is hier een start mee gemaakt. Ook de wijze
waarop omgegaan wordt met de weektaak is onderwerp van gesprek.
De vraag hierbij is of de inzet van de weektaak als
planningsinstrument nog voldoet aan waar het voor bedoeld is; om
leerlingen bewuster te maken van hun leerproces en leerdoelen.
Leerlingen die uitvallen of stagneren in hun ontwikkeling, signaleert
de school tijdig. Ook zijn er voldoende interventies om er voor te
zorgen dat de achterstand ingelopen kan worden. Bij leerlingen die in
een hoger zorgniveau terecht komen beschrijft de school de aanpak in
een handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). In deze cyclische
aanpak ligt een kans voor verdieping. Om het zicht op de ontwikkeling
en het leerproces van de leerlingen te versterken kunnen leraren de
analyse van de hulpvraag verdiepen. Aan de hand van de beschikbare
gegevens is bekend waarop leerlingen uitvallen, maar waarom dat zo
is, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, kan verder, maar ook
eerder verkend worden. Hierin zouden bijvoorbeeld korte
diagnostische (leer-)gesprekjes al uitkomst kunnen bieden.

De kwaliteitszorg kent een cyclische aanpak, doelen kunnen
concreter
De kwaliteitszorg is van een goed niveau. Het managementteam heeft
zicht op de geleverde kwaliteit. Het schoolplan, de trendanalyses van
de (eind-)opbrengsten, de jaarplannen en -evaluaties dragen bij aan
een cyclische aanpak van kwaliteitsverbetering. Met behulp van
kwaliteitsmetingen en quick scans worden alle onderdelen minimaal
éénmaal per vier jaar geëvalueerd.
De leden van het managementteam voeren geregeld klassenbezoeken
uit. De leden van het MT houden daar vervolgens
coachingsgesprekken bij en de directie voert de functionerings- en
beoordelingsgesprekken. Bij deze bezoeken wordt gebruik gemaakt
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van (onderdelen van) een grote kijkwijzer. Deze brengt zo de kwaliteit
van het onderwijs breed in beeld. Een doorontwikkeling hiervan is
mogelijk door hier ook kwaliteitsnormen op schoolniveau aan te
koppelen.
De borging van gemaakte afspraken en beleid gebeurt met behulp van
een handboek en een Doolgaardring. Dit laatste is een praktisch
hulpmiddel dat zichtbaar in de klassen hangt en waar in
geplastificeerde kaarten de (belangrijkste) operationele afspraken in
verzameld zijn.
Een krachtig onderdeel in de kwaliteitszorg zijn de audits die recent
zijn uitgevoerd. Een visitatiecommissie heeft de school op belangrijke
onderdelen doorgelicht en heeft hierover aanbevelingen gedaan die
zijn opgenomen in de verbeterplanning. Daarnaast is in het cluster
waartoe de school behoort, afgesproken om met elkaar eens in de vier
jaar een onderlinge visitatie te doen. Dit geeft de school bredere, meer
objectieve informatie over de onderwijskwaliteit.
Het jaarplan kent een (groot) aantal doelen. Een aantal doelen zijn
verder uitgewerkt in verantwoordelijkheden en een tijdpad. De
beschrijving van de doelen is een aandachtspunt. In veel gevallen zijn
de gestelde doelen onvoldoende meetbaar, bijvoorbeeld in termen
van waarneembaar gedrag, waardoor ook evaluaties meer
procesbeschrijvingen zijn dan dat ze de behaalde resultaten laten zien.
Kwaliteitscultuur is zichtbaar aan het groeien
De kwaliteitscultuur van basisschool De Doolgaard is van voldoende
kwaliteit.
Op dit onderdeel is een sterke ontwikkeling aan de gang. Onder
bezielende leiding van een vijfkoppig managementteam werkt het
team aan een professionele cultuur. De gesprekscyclus en
professionalisering zijn op orde, leraren krijgen coaching van hun
bouwcoördinator en de directeur is verantwoordelijk voor
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Binnen de bouwen is er
volop gelegenheid om met en van elkaar te leren en de leraren zitten
in diverse expertisegroepen. De expertisegroepen zijn ieder
verantwoordelijk voor een specifiek deelgebied, bijvoorbeeld taal,
rekenen of, zoals eerder genoemd, kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Verbeteractiviteiten vanuit het jaarplan die
met deze onderwerpen te maken hebben, zijn de
verantwoordelijkheid van de expertisegroepen.
Een ander kenmerk van de ontwikkeling van de professionele cultuur
is de visieontwikkeling. De visie en koers van de school zijn helder,
maar worden op wisselende wijze ervaren en uitgedragen door de
leraren.
De manier waarop het team zich inzet voor kwaliteitsverbetering geeft
in ieder geval vertrouwen dat de visie zich zal verankeren in de
organisatie. Daardoor zullen vervolgens dan ook de eerder
geconstateerde verschillen in aanbod en aanpak vervagen en de
doorgaande lijn door de hele school heen meer zichtbaar worden.
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3.3 R.K. basisschool Megelsheim

Het aanbod van de school is breed
Basisschool Megelsheim heeft een breed leerstofaanbod dat aan de
kerndoelen voldoet. Het leerstofaanbod is als voldoende beoordeeld.
De kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde zijn in
voldoende mate opgenomen in het curriculum. Nu de resultaten voor
technisch lezen tegenvallen, hebben leraren voor hun eigen groep een
verbeterplan opgesteld waarin ruimte is om het aanbod beter af te
kunnen stemmen. Deze aanpak lijkt te werken, de eerste resultaten
laten een verbetering in de leesvaardigheid zien.
In de ochtend worden de kernvakken cursorisch en in de jaarklassen
aangeboden. In de middag is er groepsdoorbrekend werken, waarin
aan de hand van thema’s en projecten gewerkt wordt. Niet alleen
onderdelen als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde, maar
ook techniek en burgerschap zijn in de thema’s verweven. Culturele en
kunstzinnige vorming hebben momenteel de aandacht van het team
en hebben meer en meer een structurele plaats in het aanbod. Als
rode draad door het thematisch werken heen loopt het werken aan de
21e eeuwse vaardigheden. De school heeft hiervoor beleid
geformuleerd en leraren zijn steeds bewuster bezig met het aanleren
van deze vaardigheden.
Een verdieping kan gemaakt worden door voor dit onderdeel ook
expliciete doelen op schoolniveau te formuleren.
Dezelfde verdieping kan de school ook maken in het aanbod voor de
beter presterende leerlingen. Zij krijgen weliswaar verrijkingsstof,
hebben de mogelijkheid een verrijkingsklas te bezoeken en
beschrijven hun leeractiviteiten in een eigen logboek, maar wat de
precieze (leer-)doelen of leerlijnen zijn, is niet duidelijk.
Tot slot moet opgemerkt worden dat er blijvende aandacht nodig is
voor het benoemen, verwerken en monitoren van de kerndoelen in
het thematisch werken. Een deel van de leraren geeft aan dat dit
organisatorisch veel tijd en aandacht kost. Hiermee loopt de school
enig risico dat de focus te beperkt op de inhoud gericht zal zijn.
De leraren beheersen de basisvaardigheden van het lesgeven
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard.
Er is binnen de school een nauwgezette systematiek ontwikkeld die de
leraren in staat stelt om de ontwikkeling van hun leerlingen goed te
volgen. Deze systematiek geeft op individueel leerlingenniveau inzicht
in belemmerende en bevorderende kenmerken, de resultaten en
andere aanvullende informatie. Deze hoeveelheid aan gegevens en de
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kwaliteit ervan wordt echter maar ten dele benut in de vertaling naar
de dagelijkse praktijk.
In het algemeen kan gesteld worden dat de leraren de didactische
basisvaardigheden in voldoende mate beheersen, maar er is ruimte
voor verdieping. In de bezochte lessen tijdens het onderzoek zijn
verschillen in de kwaliteit van lesgeven waargenomen. De doelen van
de les kunnen de leraren explicieter benoemen en het al dan niet
behalen van de doelen beter bewaken en evalueren met de leerlingen.
Ook is gezien dat de lessen in het algemeen sterk leraargestuurd zijn,
de leraar is veel aan het woord, leerlingen krijgen minder ruimte en
tijd om na te denken en om samen oplossingen en strategieën te
overdenken.
Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van diverse plekken in
de school om daar zelfstandig door te kunnen werken. Deze vorm van
eigenaarschap bij de leerlingen voor hun leerproces is nog pril. Het is
van belang dat de leraar in staat is en blijft om ook tijdens deze
werkmomenten de leerlingen van feedback te voorzien op het proces.
In de bovenbouw hebben de leraren een start gemaakt met het
inzetten van een werkbrief wat er aan bijdraagt de zelfregulering van
kinderen te bevorderen.

Bij de kwaliteitszorg kan de school eigen doelen en ambities
formuleren
De kwaliteitszorg is van voldoende niveau. Het schoolplan, dat de
basis vormt van de schoolontwikkeling op wat langere termijn, kent
een heldere ambitie. Uit het schoolplan wordt het jaarplan
ontwikkeld. De verbeterpunten worden verzameld uit diverse andere
meetinstrumenten, zoals de risicoinventarisatie en schoolanalyse.
Verder gebruikt de school kwaliteitskaarten, tevredenheidsmetingen
en is er ieder jaar een beleidsdag waarin de activiteiten en doelen uit
het jaarplan besproken worden. Minimaal zes keer in een schooljaar
gaat de schoolleiding in dialoog met het bestuur om de ontwikkeling,
maar ook de resultaten met het bestuur te bespreken.
De borging van het schoolbeleid is vastgelegd in kwaliteitskaarten. De
onderwerpen van deze kaarten komen terug in diverse evaluaties. De
kwaliteit van het lesgeven wordt door de directie middels
flitsbezoeken en minimaal twee maal per jaar geobserveerd tijdens
klassenbezoeken. Hiervoor wordt een (grote) kijkwijzer gebruikt,
waarna er feedback plaatsvindt tussen observant en geobserveerde.
De school kan binnen de kwaliteitszorg een verdiepingsslag maken.
De doelen, zoals die beschreven zijn in het jaarplan, zijn vrij ruim van
opzet. Veel ervan kunnen scherper geformuleerd worden door ze te
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beschrijven in termen van waarneembaar gedrag.
Op dit moment heeft de school geen eigen kwaliteitsnormen
opgesteld. Wat is het dat leerlingen aan het eind van de basisschool
kennen en kunnen, maar ook een schoolnorm voor bijvoorbeeld de
kwaliteit van het lesgeven ontbreekt nog.
De kwaliteitscultuur is langzaam aan het groeien
De kwaliteitscultuur van basisschool Megelsheim is eveneens van
voldoende kwaliteit.
De school kent een cyclische aanpak in de verbetering van de
professionaliteit van de leraren. Er zijn persoonlijke
ontwikkelingsplannen, coachings-, funtionerings- en
beoordelingsgesprekken. In de gesprekscyclus legt de schoolleiding
duidelijk haar verwachtingen neer en biedt de leraren ruimte om zich
blijvend te professionaliseren. Zo is een van de thema’s steeds het
ontdekkend en onderzoekend leren (SOOOL) en wat de individuele
leraar hier vervolgens aan doet. In een competentieboekje staat welke
competenties en vaardigheden er van een leraar aan de school
verwacht mogen worden. Dit is een leidraad voor de verdere,
individuele en professionele ontwikkeling. De visie van de school
wordt door het team gedragen, maar de sturing in de kwaliteitscultuur
ligt (vooral) bij de schoolleiding. Leraren worden meer en meer
eigenaar van de schoolontwikkeling maar nemen nog te weinig de
ruimte en gelegenheid om structureel met en van elkaar te leren, door
bijvoorbeeld het organiseren van collegiale visitaties.

3.4 basisschool Maria

Het aanbod van de school is breed, uitdagend en eigentijds
Basisschool Maria bereidt met het leerstofaanbod de leerlingen goed
voor op het vervolgonderwijs en de samenleving. Het leerstofaanbod
is eigentijds, breed, betekenisvol, beredeneerd en dekkend voor de
kerndoelen en referentieniveaus. Het ontwikkelen van 21e eeuwse
vaardigheden is bij alle vakgebieden het uitgangspunt vanwege de
werkwijze van onderzoekend, ontwikkelingsgericht en
gepersonaliseerd leren. Daarbij is er specifiek aandacht voor de meer
creatieve, interactieve vakgebieden, zoals ontdekkend leren, de
plusklas, muziek, kunst en techniek. Ook de omgeving van de school
wordt daarbij betrokken, zoals sport en natuur. Bijna alle vakgebieden
(behalve rekenen) worden thematisch aangeboden waarbij het
uitgangspunt is dat ieder kind mede eigenaar is van zijn eigen
leerproces. Het team is daarbij vooral gericht op het stimuleren,
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begeleiden en bewaken van dit proces. Naast cognitieve resultaten
zijn executieve functies, (zoals zelf verantwoordelijkheid leren nemen,
samenwerken, vragen stellen, organiseren en reflecteren) en het
sociaal en emotioneel welbevinden, voorwaarden om adaptief en
passend onderwijs te kunnen bieden. Het gehele team is betrokken bij
de brede ontwikkeling van het kind. Daarbij draagt de school mede
zorg voor een doorlopende ontwikkelingslijn vanaf het
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal tot het voortgezet onderwijs. Een
schooldag speelt zich af in de volle breedte van de school en
omgeving, waarmee de school het leerstofjaarklassensysteem
inmiddels achter zich heeft gelaten. Er zijn basislokalen waar de
leerkracht/coach met een groep kinderen de dag start en eindigt als
relevant gedeelte van een schooldag. Het merendeel van de tijd
worden alle lokalen, ruimtes en gebieden binnen en buiten de school
effectief en functioneel gebruikt door alle kinderen van jong tot oud.
De gehele school werkt met spel- en onderzoeksactiviteiten
gelijktijdig aan een themaonderwerp waarbinnen ieder kind eigen
richting, leervragen en ontwikkeling realiseert, met de leerkracht als
coach.
De leerlingen geven aan dit een heel prettige werkwijze te vinden
waarbij zij sterk betrokken zijn bij het ontwerpen, het stellen van
doelen en de uitwerking van de thema’s en projecten. Daarbij wordt
door de inzet van multimedia zoals computers en tablets door de
leerlingen, gewerkt aan digitale geletterdheid. De basis onder dit
ontwikkelingsgerichte onderwijs is dat het team en de leerlingen
uitgaan van een respectvolle, veilige omgeving, waarin er veel
aandacht is voor de omgang en het respect voor elkaar en de
omgeving.
Het permanente zicht op ontwikkeling van de leerlingen zorgt voor
maatwerk
Als voorwaarde en uitgangspunt om te komen tot leren en
persoonlijke ontwikkeling, volgen de leraren zowel de cognitieve als
de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen ze met
respectievelijk een leerlingenvolgsysteem en een genormeerd
instrument voor sociale competenties en in de onderbouw met een
observatielijst. De teamleden kennen de leerlingen op basis van
regelmatige observaties en individuele kindgesprekken. Groepsdoelen
zijn aangegeven in de themaplanning, individuele doelen en instructie
staan in het logboek. Daarnaast krijgen deze doelen een plek in de
weektaak van kinderen. Werkresultaten van de leerlingen worden
regelmatig besproken waarbij men vanuit gezamenlijkheid reflecteert
op de gestelde doelen. Bij ontevredenheid of een te klein leereffect
wordt er gezocht naar een alternatieve leerroute en/ of werkwijze
waarbij er resultaat en succes beter te realiseren zijn. Uit analyse van
deze gegevens stellen de leerkrachten het vervolgaanbod van de
leerlingen vast. Basisschool Maria brengt ook de leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong in kaart door middel van een quick scan op
mogelijke kenmerken van meer- /hoogbegaafdheid, waarna passende
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arrangementen worden aangeboden.

Kwaliteitszorg planmatig en cyclisch, kan nog meer op resultaten
worden beschreven
Basisschool Maria kent een heldere planmatige cyclus van
kwaliteitszorg die vanuit de directie en team voortkomt en breed
gedragen wordt. De kwaliteitszorg is geënt op de bestuurlijke aanpak.
Tevens is er een kwaliteitsteam binnen de school die ontwikkelingen
onderzoekt dan wel voorbereidt. Het kwaliteitszorgsysteem van de
school is gebaseerd op doelgerichtheid en samenhang. De huidige
plannen (schoolplan en jaarplan) kunnen nog aan kracht winnen door
de activiteiten van nog concretere en meer meetbare doelen te
voorzien. Hierdoor is voor het team (en ook de ouders) duidelijk
wanneer de school tevreden is met het resultaat. De school heeft een
kinderpanel waarin de leerlingen naar hun mening wordt gevraagd
betreffende diverse zaken. De kinderen bereiden deze bijeenkomsten
op coöperatieve wijze voor en betrekken hier ook de
(onderbouw)groepen bij. Ook werkt de school actief aan ouder- alspartner- betrokkenheid om ook hen mee te laten denken over het
beleid.
Het bestuur organiseert cyclisch een audit om de kwaliteit van de
scholen te bewaken en waar nodig bij te kunnen sturen. Binnen het
cluster wordt gewerkt met een interne visitatie-cyclus. Iedere school
komt zo eens in de 3 à 4 jaar aan de beurt en stelt een centraal thema
ter discussie waarop de visitanten gedurende een schooldag
reflecteren. Binnen het cluster waar basisschool Maria onder valt,
deelt men de schoolontwikkelingen en zorgt men ervoor daar waar
raakvlakken zijn, deze elkaar te laten versterken. Benchmarking tussen
Dynamiek-scholen vindt plaats op basis van vastgestelde
normeringen betreffende de basisvakken binnen de LOVS toetsen.
Deze worden jaarlijks besproken binnen het team. Vervolgens op
clusterniveau vergeleken om wellicht bovenschoolse trends en
aandachtpunten te analyseren ter verbetering. Dit stappenplan is
uitgewerkt in de bovenschoolse notitie opbrengstgericht werken.
Een professioneel en gedreven team, waarin men elkaars expertise
steeds meer benut
Het team van basisschool Maria werkt op professionele wijze goed
samen aan steeds beter onderwijs. Leraren willen met en van elkaar
leren. Omdat er steeds meer leraren zich in een bepaald gebied
specialiseren, groeit het professionele niveau van het team steeds
verder. De afgelopen jaren heeft het merendeel van de teamleden dan
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ook geïnvesteerd in hun bekwaamheid.
De professionaliseringsbehoefte is ontstaan uit eigen interesses van
de teamleden in combinatie met organisatiedoelen, waarbij men de
teamontwikkeling zo maximaal mogelijk afstemt op de
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. De school heeft daarvoor
een actueel “meegroeiend” scholingsplan. Team-leren en gedeelde
verantwoordelijkheid voor de gehele populatie van school wordt dan
ook steeds meer ervaren. Het individuele bekwaamheids-dossier leeft
echter niet bij het team en men heeft daar ook geen verslaglegging
van.
Het team ervaart het (onderwijskundig) leiderschap van de directie als
stimulerend en ondersteunend, waardoor er sprake is van een breed
draagvlak in de school. De directie voert geregeld klassenbezoeken uit
waarbij de kwaliteit van het onderwijs breed in beeld wordt gebracht,
zowel op individueel niveau als op teamniveau. Het team zelf wil de
komende periode zich ook meer richten op collegiale consultatie, door
ook op die wijze met en van elkaar te kunnen leren.

3.5 R.K. basisschool de Twister
Basisschool de Twister en SBO de Twister werken intensief samen en
wisselen kennis en expertise uit. Vanuit de ambitie om voor leerlingen
passende onderwijsvormen en arrangementen te realiseren, bieden ze
leerlingen van de reguliere basisschool de mogelijkheid om een deel
van het onderwijsaanbod te volgen op de sbo-school en omgekeerd.
Vanwege deze samenwerking is het verificatieonderzoek op beide
scholen gecombineerd tot één onderzoek. Wel zijn voor elk school
afzonderlijk oordelen gegeven. Om deze reden bestaan er grote
overeenkomsten in de toelichtende teksten.

Het zicht op ontwikkeling van de leerlingen nodigt uit tot meer
maatwerk
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard.
Basisschool de Twister gebruikt een leerlingenvolgsysteem, een
observatiesysteem, methode gebonden toetsen en leerlingenwerk om
de leerlingen te volgen in hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Het
team beraadt zich momenteel op de gezamenlijke onderwijsvisie en
daarbinnen ten aanzien van de sociale ontwikkeling, op instrumenten
en een werkwijze, die beter aansluiten bij de visie van de school. Het
goed in kaart brengen van de leerlingen op basis van observaties en
individuele kindgesprekken, staat nog in de kinderschoenen.
Groepsdoelen zijn aangegeven in de groepsplannen en dag- en
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themaplanning, individuele doelen en instructies staan in de
handelingsplannen dan wel ontwikkelingsperspectieven. Daarnaast
krijgen deze doelen onder andere een plek in de weektaak van de
leerlingen. Deze mogen de leerlingen zelfstandig verwerken, waaruit
zij zelf keuzes mogen maken wanneer zij welk vakgebied gaan
verwerken in de daarvoor bestemde week. Daarmee leren de
leerlingen zelf keuzes te maken en te plannen, maar ook zichzelf
doelen te stellen. De resultaten van de leerlingen worden regelmatig
tijdens de groepsbesprekingen besproken, maar ook individueel met
de teamleiders, die ook intern begeleider zijn.
Wanneer leerlingen uitvallen of stagneren in hun ontwikkeling,
signaleert men dat om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun
achterstand kunnen inlopen. Echter bij leerlingen met (grotere)
achterstanden, ligt er een kans voor het team om niet te gaan
aanpassen, maar vanuit hoge verwachtingen de analyse van de
hulpvraag verder te verdiepen. De leerkrachten zien zeker waaróp
leerlingen uitvallen, maar zouden zich nog meer moeten verdiepen
waaróm zij op deze onderdelen uitvallen, door diepgravender terug te
kijken en te toetsen wat deze leerlingen gemist hebben. Dat vergt veel
kennis van de leerlijnen van de andere leerjaren dan de groep waarin
de betreffende leerlingen op dat moment zitten. Samengevat is er op
het gebied van zicht op ontwikkeling en afstemming op leerbehoeften
dus nog duidelijk groei mogelijk en ook nodig, daarmee zullen de
(tussen en eind-)resultaten van de leerlingen ook verbeteren.
Basisschool de Twister heeft enthousiaste leraren die zich nog
verder kunnen ontwikkelen op met name feedback en
leerstrategieën
Het didactisch handelen op basisschool de Twister is van een
voldoende niveau.
De bezochte leraren voldoen grotendeels aan de kerncompetenties
van het leraarschap. Maar kunnen zich nog verder toeleggen op het
geven van proces- feedback aan de leerlingen en de strategieën voor
leren en denken, waardoor er een nog functionelere en meer
uitdagende leeromgeving ontstaat.
Dat kan door de inzet van coöperatieve werkvormen, waardoor de
leerlingen de ruimte en tijd krijgen om na te denken en om samen
oplossingen en strategieën te bedenken. Daarmee zijn de leerlingen
actief betrokken en is er (nog) meer sprake van een taakgerichte
werksfeer. Ook door het regelmatig reflecteren op het proces van wat
er geleerd is (zowel met groepjes als individuele leerlingen), maakt dat
de leerlingen kritischer worden op hun eigen of groepsgewijze aanpak
en werkwijze. Deze elementen dragen dan ook meer bij aan de
uitwerking en het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden en het
samen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren, waar alle
Dynamiek-scholen zich op toeleggen.
Verder zetten de leraren de leerlingen aan tot positief en goed gedrag
door ze daartoe te stimuleren en door het uitdelen van verdiende
complimenten. Waar nodig corrigeren ze de leerlingen; dat gebeurt

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

31/39

dan op basis van natuurlijk overwicht met een positieve ondertoon.
Hiermee ontstaat een basis om te komen tot een prettige
leeromgeving.
De leraren zijn goed op weg om de aangeboden leerinhouden nog
beter af te stemmen op de verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen, maar daarin is nog duidelijk ontwikkeling nodig. Dit is te
zien in de uitwerking van de groepsplannen en individuele
handelingsplannen. Overigens zijn er wel verschillen tussen de leraren
wat bovenstaande punten van het onderwijsleerproces betreft. Dat is
ook duidelijk geworden uit het verschil tussen de zelfanalyse van het
team over het didactisch handelen en de analyse daarvan van de
teamleiders, met behulp van de kwaliteitskaart didactisch handelen.
Zij verwachten daarin dat het team nog verdere stappen kan zetten.
Daarbij wordt het team dan ook door een externe instantie
ondersteund.
Tenslotte wil het team zich verder toeleggen op kennis in de omgang
met leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek, naast het
toepassen van bepaalde (andere) werkvormen om het geluidsniveau
binnen de school, waar geen deuren tussen de lokalen zijn, tot een
minimum te beperken.

Kwaliteitszorg is door diverse omstandigheden nog volop in
ontwikkeling
De kwaliteitszorg is van een voldoende niveau.
De school heeft de afgelopen jaren verschillende directeuren gekend
waardoor de kwaliteitszorg afhankelijk was van de individuele
ambities van de ene of de andere directeur. Dat geldt ook voor de visie
op het onderwijs, die nogal versnipperd is geraakt door verschillende
accenten die er gelegd zijn. Daarbij komt dat de laatst benoemde
directeur vrij recent plotseling niet meer aanwezig is. Dat heeft een
stevige impact op het team gehad. Het team heeft zich echter snel
herpakt en zet er gezamenlijk de schouders onder, niet in de laatste
plaats door de effectieve ondersteuning van de drie teamleiders. Dat
is een compliment waard. De behoefte om de situatie te stabiliseren
en met elkaar de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen,
wordt vanuit een betrokken team gevoeld. De tijd is nu dan ook meer
dan rijp om op planmatige wijze lijn te gaan brengen in de visie en de
concrete uitwerking daarvan in de vorm van ambities op basis van een
goede analyse van de leerlingenpopulatie.
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Een gedreven team, waarin men elkaars expertise steeds meer wil
benutten
De kwaliteitscultuur van basisschool de Twister is van voldoende
kwaliteit.
Het enthousiaste en gedreven team van de Twister, zowel van de
basisschool als van de sbo-school, werkt goed samen aan steeds beter
onderwijs. Leraren tonen weliswaar grote bereidheid om met en van
elkaar te willen leren, al mag dat inhoudelijk nog concreter worden
ingevuld wie daarin wat doet, zoals elkaar feedback geven en elkaar
aanspreken en op inhoud met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij werkt
het gebouw qua ruimte indeling ook positief mee, want er zijn geen
deuren tussen de lokalen en veel open ruimtes, waardoor men elkaar
ook ziet -én hoort- lesgeven. Dat maakt samenwerking en het geven
van feedback dan ook laagdrempeliger. Toch kunnen de leraren meer
met en van elkaar leren door elkaar gericht te observeren door het
organiseren van collegiale consultatie in de groepen, waarbij men
elkaar feedback geeft en vraagt.
Ook de drie teamleiders hebben het voornemen om de klassen
regelmatig te gaan bezoeken en daarmee de onderwijskwaliteit een
verdere impuls te geven. Toch geven zij aan dat dit er vaak bij inschiet
vanwege andere zaken die op hun bord komen. Daarom is het van
groot belang de taak- en functie- omschrijving van de teamleiders
helder te beschrijven en vast te leggen, waardoor de kans op het
uitvoeren van andere ‘afleidende taken’ sterk wordt beperkt.
Daarmee kan de focus worden gericht op de zaken die er het meeste
toe doen, zoals het structureel bezoeken van de lessen en naar
aanleiding daarvan feedback te geven aan de teamleden. De
persoonlijke ontwikkelingsplannen, coachings-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken hebben door de vele wisselingen niet de
aandacht gekregen die dat verdiende. Dus ook de gesprekscyclus en
de ruimte van de leraren om zich blijvend te professionaliseren
verdient een stevige impuls. Al met al maakt alle voorgaande duidelijk
dat men met smacht uitziet naar een nieuwe directeur die dit alles,
vanuit een heldere en breed gedragen visie, in gezamenlijkheid met de
teamleden goed in de steigers gaat zetten en uiteindelijk goed borgt.
Tenslotte is het daarbij, in het kader van de versterking van de
kwaliteitscultuur, van belang regelmatig de behaalde successen te
vieren.

3.6 SBO de Twister
SBO en basisschool de Twister werken intensief samen en wisselen
kennis en expertise uit. Vanuit de ambitie om voor leerlingen
passende onderwijsvormen en arrangementen te realiseren, bieden ze
leerlingen van de reguliere basisschool de mogelijkheid om een deel
van het onderwijsaanbod te volgen op de sbo-school en omgekeerd.
Vanwege deze samenwerking is het verificatieonderzoek op beide
scholen gecombineerd tot één onderzoek. Wel zijn voor elk school
afzonderlijk oordelen gegeven. Om deze reden bestaan er grote
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overeenkomsten in de toelichtende teksten.

Het zicht op ontwikkeling van de leerlingen zorgt steeds meer voor
maatwerk
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard. Wel
dient de school zorg te dragen voor een symbioseverklaring voor de
leerlingen die in het kader van passend onderwijs, vanuit de sboschool, gedurende één of meer vakgebieden les krijgen op de
basisschool.
SBO de Twister gebruikt een leerlingenvolgsysteem, een
observatiesysteem, methode gebonden toetsen en leerlingenwerk om
de leerlingen te volgen in hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Het
team beraadt zich momenteel op de gezamenlijke onderwijsvisie en
daarbinnen ten aanzien van de sociale ontwikkeling, op instrumenten
en een werkwijze, die beter aansluiten bij de visie van de school. Het
goed in kaart brengen van de leerlingen op basis van observaties en
individuele kindgesprekken, staat nog in de kinderschoenen.
Groepsdoelen zijn aangegeven in de groepsplannen en in de dag- en
themaplanning; individuele doelen en instructies staan beschreven in
de ontwikkelingsperspectieven. Deze doelen hebben onder andere
een plek in de weektaak van de leerlingen. Deze verwerken zij
zelfstandig waarin ze zelf keuzes mogen maken wanneer welk
vakgebied verwerkt wordt in de daarvoor bestemde week. Daarmee
leren de leerlingen eigen keuzes te maken en te plannen, maar ook
zichzelf doelen te stellen. De resultaten van de leerlingen worden
regelmatig tijdens de groepsbesprekingen besproken, maar ook
individueel met de teamleiders, die ook intern begeleider zijn. Leraren
signaleren tijdig wanneer leerlingen uitvallen of stagneren in hun
ontwikkeling en zorgen ervoor dat zij hun achterstand kunnen
inlopen. Echter bij leerlingen met (grotere) achterstanden, ligt er een
kans voor het team om niet te gaan aanpassen, maar vanuit hoge
verwachtingen de analyse van de hulpvraag verder te verdiepen. De
leerkrachten zien zeker waaróp leerlingen uitvallen, maar zouden zich
nog meer moeten verdiepen waaróm zij op deze onderdelen uitvallen,
door diepgravender terug te kijken en te toetsen wat deze leerlingen
gemist hebben. Dat vergt veel kennis van de leerlijnen van de andere
leerjaren dan de groep waarin de betreffende leerlingen op dat
moment zitten. Samengevat is er op het gebied van zicht op
ontwikkeling dus nog duidelijk groei mogelijk.
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SBO de Twister heeft enthousiaste leraren die het lesgeven kunnen
doseren en juist ook leerlingen vanuit samenwerking zelf naar
oplossingen leren zoeken
Het didactisch handelen op SBO de Twister is van een voldoende
niveau.
De bezochte leraren voldoen aan de kerncompetenties van het
leraarschap. Zo slagen zij erin een heldere uitleg te geven en maken
aan het begin van de les duidelijk wat de leerlingen gaan leren. Daarbij
is zichtbaar dat de leraren de principes van effectieve en directe
instructie toepassen, waarbij leerlingen door de inzet van
coöperatieve werkvormen de ruimte en tijd krijgen om na te denken
en om samen oplossingen en strategieën te overdenken. Mede
daardoor zijn de leerlingen op een goede manier actief betrokken en is
er in de lessen sprake van een taakgerichte werksfeer. Ook
reflecteren de leraren regelmatig, zowel met groepjes als individuele
leerlingen, op het proces van het geleerde met als doel hen kritischer
te maken op hun –eigen of groepsgewijze- aanpak en werkwijze. Deze
elementen dragen duidelijk bij aan de uitwerking en het aanleren van
21e eeuwse vaardigheden en samen ontdekkend, onderzoekend en
ontwerpend leren, die binnen alle Dynamiek-scholen centraal staan.
Tijdens de lessen wordt ook gebruik gemaakt van andere werkplekken
in de school om daar zelfstandig of in groepjes door te kunnen
werken. Ook werken de leerlingen die meer ondersteuning nodig
hebben op een bepaald terrein, gedurende die werktijd in andere
leerjaren en/ of draaien zij mee in basisschoolgroepen. Verder zetten
de leraren de leerlingen aan tot positief en goed gedrag door ze
daartoe te stimuleren en door het uitdelen van verdiende
complimenten. Waar nodig corrigeren ze de leerlingen; dat gebeurt
dan op basis van natuurlijk overwicht met een positieve ondertoon.
Hiermee ontstaat een prima basis om te komen tot een prettige
leeromgeving.
De leraren zijn goed op weg om de aangeboden leerinhouden nog
beter af te stemmen op de verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen, maar daarin is nog duidelijk ontwikkeling nodig.
Tenslotte wil het team zich verder toeleggen op kennis in de omgang
met leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek en wil men zich
toeleggen op het toepassen van bepaalde (andere) werkvormen om
het geluidsniveau binnen de school, waar geen deuren tussen de
lokalen zijn, tot een minimum te beperken.
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Kwaliteitszorg is nog volop in ontwikkeling
De kwaliteitszorg is van een voldoende niveau.
De school heeft de afgelopen jaren verschillende directeuren gekend
waardoor de kwaliteitszorg afhankelijk was van de individuele
ambities van de ene of de andere directeur. Dat geldt ook voor de visie
op het onderwijs, die nogal versnipperd is geraakt door verschillende
accenten die er gelegd zijn in het verleden. Wat voorgaande punten
nog verder heeft versterkt. Daarbij komt dat de laatst benoemde
directeur vrij recent plotseling niet meer aanwezig is. Dat heeft een
stevige impact op het team gehad. Het team heeft zich echter snel
herpakt en zet er gezamenlijk de schouders onder, niet in de laatste
plaats door de effectieve ondersteuning van de drie teamleiders. Dat
is een compliment waard. De behoefte om de situatie te stabiliseren
en met elkaar de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen,
wordt vanuit een betrokken team sterk gevoeld. De tijd is nu dan ook
meer dan rijp om op planmatige wijze lijn te gaan brengen in de visie
en de concrete uitwerking daarvan in de vorm van ambities op basis
van een goede analyse van de leerlingenpopulatie.
Een gedreven team, waarin men elkaars expertise steeds meer wil
benutten
De kwaliteitscultuur van SBO de Twister is eveneens van voldoende
kwaliteit.
Het enthousiaste en gedreven team van de Twister, zowel van de sboschool als van de basisschool, werkt goed samen aan steeds beter
onderwijs. Leraren tonen weliswaar grote bereidheid om met en van
elkaar te willen leren, al mag dat inhoudelijk nog concreter worden
ingevuld wie daarin wat doet, zoals elkaar feedback geven en elkaar
aanspreken en op inhoud met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij werkt
het gebouw qua ruimte indeling ook positief mee, want er zijn geen
deuren tussen de lokalen en veel open ruimtes, waardoor men elkaar
ook ziet -en hoort- lesgeven. Dat maakt samenwerking en het geven
van feedback dan ook veel laagdrempeliger. Toch kunnen de leraren
meer met en van elkaar leren door elkaar gericht te observeren door
het organiseren van collegiale consultatie in de groepen, waarbij men
elkaar feedback geeft en vraagt.
Ook de drie teamleiders hebben het voornemen de leraren te
bezoeken om daarmee de onderwijskwaliteit een stevige impuls te
geven. Zij merken echter wel dat de klassenbezoeken er te vaak bij
inschieten vanwege andere zaken die op hun bord komen. Daarom is
het van groot belang de taak- en functie- omschrijving van de
teamleiders helder te beschrijven en vast te leggen, waardoor de kans
op het uitvoeren van andere ‘afleidende taken’ sterk wordt beperkt.
Daarmee kan de focus worden gericht op de zaken die er het meeste
toe doen, zoals het structureel bezoeken van de lessen en naar
aanleiding daarvan feedback geven aan de teamleden. De
persoonlijke ontwikkelingsplannen, coachings-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken hebben door de vele wisselingen niet de
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aandacht gekregen die dat verdiende. Dus ook de gesprekscyclus en
de ruimte van de leraren om zich blijvend te professionaliseren
verdient een stevige impuls. Al met al maakt dit alles duidelijk dat
men met smacht uitziet naar een nieuwe directeur die dit alles, vanuit
een heldere en breed gedragen visie, in gezamenlijkheid met deze
gedreven teamleden goed in de steigers gaat zetten en uiteindelijk
goed borgt.
Tenslotte is het, in het kader van de versterking van de
kwaliteitscultuur daarbij van belang regelmatig de behaalde successen
te vieren.
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4 . Reactie van het bestuur
Onze eerste ervaring met het nieuwe toezicht hebben we als positief
ervaren. Vanuit de organisatie ontvingen we signalen dat de
gesprekken met de inspecteurs door alle gesprekspartners
als constructief kritisch zijn ervaren.
Op een aantal punten is de rapportage herkenbaar op een aantal
punten minder. Voor een deel is dit te verklaren uit het feit dat in het
nieuwe toezicht slechts op enkele standaarden uit het
onderzoekkader PO wordt getoetst. Hierdoor ontstaat er een beperkt
beeld per school en blijven er bepaalde aspecten onderbelicht.
Dynamiek is volop in beweging. We werken samen aan
onderwijsvernieuwing. Onderwijs dat kinderen stimuleert de eigen
talenten te ontwikkelen en daar de juiste randvoorwaarden voor
schept.
Het nieuwe de ruimte geven lukt alleen als je het oude durft los te
laten en durft te onderzoeken hoe dat nieuwe er kan uitzien. Op dit
punt van zijn ontwikkeling staat Dynamiek nu. De basis van het
onderwijs en de financiële huishouding is op orde. Dit geeft de ruimte
om nieuwe wegen te ontdekken.
Het bieden van ruimte vraagt kaders maar geen al te strakke
afbakening. In het exploreren van de ruimte komen we vanzelf wel
grenzen tegen of bepalen we die in goed onderling overleg. Dit vraagt
een besturingsfilosofie die dit proces faciliteert.
Gelijktijdig zijn we ons ervan bewust dat op de gebieden van
doelformulering, normstelling en planvorming nog een aantal
stappen te zetten hebben. Ook dit willen we Samen Ontdekkend
Onderzoekend Ontwerpend Leren.
Waarbij het goed is te lezen dat de samenwerkingscultuur en de wil
om het onderwijs te verbeteren in de organisatie breed wordt gedeeld
en er een merkbare gedrevenheid en enthousiasme is geconstateerd
bij de leerkrachten van de bezochte scholen.
Dynamiek is vanuit een stevige basis goed op weg naar het onderwijs
van de toekomst. We zullen de lessen uit dit onderzoek meenemen in
de kwaliteitsslagen die de komende periode ingezet worden.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

