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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 de Stichting voor Basisonderwijs
op Gereformeerde Grondslag (hierna de stichting genoemd). We
hebben onderzocht of het bestuur* op zijn school zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat
is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
In deze periode voeren wij landelijk op een aantal scholen het
onderzoek naar de registratie en melding van aan- en afwezigheid uit.
Dit onderzoek hebben wij uitgevoerd op de Koningin Julianaschool.

Bestuur: Stichting voor
Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag
Bestuursnummer: 81967
School onder bestuur: Koningin
Julianaschool
Totaal aantal leerlingen: circa 120
(maart 2019)
BRIN: 07CO

*de Stichting voor Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag kent
een directeur-bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor zowel het
besturen van de organisatie als voor de dagelijkse gang van zaken op
de Koningin Julianaschool. Het bestuur hanteert de Code Goed
Bestuur Primair Onderwijs en hanteert het raad van toezicht-model.
Wat gaat goed?
Het nieuwe bestuur heeft, direct bij aanvang van de aanstelling in
augustus 2018, veel tijd en energie gestoken in het werken volgens de
uitgangspunten van de Code Goed Bestuur.
Wij vinden het positief dat het bestuur dit proces zo snel heeft
opgepakt en tot uitvoering heeft gebracht.
Het bestuur heeft in betrekkelijk korte tijd een goed beeld weten te
verkrijgen van zowel de zaken die goed gaan als de
verbeterpunten. Het geschetste beeld van het bestuur, zowel op
bestuurs- als op schoolniveau, komt geheel overeen met ons beeld.
Het financieel beheer is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu
en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het
bestuur krijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de
rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.
Wat moet beter?
De zorg voor kwaliteit is volgens een vaste cyclus vorm gegeven. Maar
het kwaliteitszorgsysteem is niet compleet en het is niet gericht op het
vasthouden van de gerealiseerde kwaliteit. De focus binnen de
kwaliteitszorg heeft in het verleden vooral gelegen op de eind- en
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tussenresultaten en niet of te weinig op het handelen in de klas en het
schoolklimaat.
Het bestuur is echter wel verantwoordelijk voor de totale
onderwijskwaliteit op de Koningin Julianaschool en moet daarom een
manier vinden om hier beter zicht op te krijgen, om vervolgens vanuit
die kennis de kwaliteit vast te houden én gericht te sturen op
kwaliteitsverbetering.
Wat kan beter?
Ondanks dat de standaarden Kwaliteitscultuur en Verantwoording en
dialoog als 'voldoende' zijn beoordeeld, zien wij kansen voor
verbetering.
De uitgangspunten van de Code Goed Bestuur zijn herkenbaar in de
bestuurlijke inrichting. Maar de verantwoordelijkheidsverdeling en de
bijbehorende rol- en taakverdeling verdient nog wel gerichte
aandacht in de dagelijkse uitvoering. Alle betrokkenen zijn zich hier
van bewust en spreken zelf van een 'overgangsfase'.
Ook op schoolniveau vinden er wijzigingen plaats. Zo zal er na de
zomervakantie gewerkt worden met een nieuw managementteam
binnen de school. Het zal bestaan uit de directeur, de intern begeleider
en twee bouwcoördinatoren.
Wij vinden dit, net als het bestuur zelf, een positieve ontwikkeling en
passend bij de ambities van het bestuur en de school. Tegelijkertijd zal
deze nieuwe opzet een bezinning op rollen, taken en
verantwoordelijkheden met zich meebrengen en dit zal dan ook een
terugkerend agendapunt moeten zijn binnen de gehele organisatie.
Op álle niveaus vraagt dit gerichte aandacht.
Verder kan de verantwoording aan ouders en de betrokkenheid van
ouders bij beleidsontwikkeling beter.
Tot slot vinden wij dat het bestuur een aantal onderdelen in de
continuïteitsparagraaf kan verbeteren. Ook de verantwoording van
de doelmatige besteding van onderwijsgelden en de uitgaven voor
passend onderwijs kunnen beter.
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Vervolg
In dit onderzoek is vastgesteld dat het bestuur niet voldoet aan een
wettelijke eis die hoort bij de standaard Kwaliteitszorg. Hiervoor is een
herstelafspraak vastgelegd.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in maart 2019 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij de Stichting voor Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag. 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 school, 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 school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- 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 Continuïteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze standaarden te kunnen beoordelen doen we niet alleen
onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken we
tevens de onderwijskwaliteit van de school waarvoor het
verantwoordelijk is.
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Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de Koningin
Julianaschool.
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
voldoende is; het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende
informatie heeft over de school en of 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.
We hebben op de Koningin Julianaschool onderzoek gedaan naar de
standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2), Toetsing en afsluiting
(OP8) en Pedagogisch klimaat (SK2). We gebruiken deze informatie
ook om een beeld te verkrijgen van de onderwijskwaliteit in de sector
po/vo/so. De informatie over de kwaliteit van deze school betrekken
we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Verder hebben we onderzoek gedaan op de Koningin Julianaschool
naar de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het verslag
van dit onderzoek is te vinden in hoofdstuk 3 (Resultaten onderzoek
op schoolniveau).
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP8 Toetsing en afsluiting

●

Schoolklimaat
SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en verschillende gesprekken gevoerd met
sleutelfiguren binnen de organisatie. We hebben gesproken met
leerlingen, ouders, leerkrachten en verschillende lessen bezocht.
Verder zijn er gesprekken gevoerd met de bestuurder (tevens directeur
van de school), de intern begeleider, de (toekomstige)
bovenbouwcoördinatoren, een afvaardiging van
de medezeggenschapsraad en een afvaardiging van de raad van
toezicht.
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Tijdens het verificatieonderzoek verifiëren we in hoeverre het beeld
van het bestuur overeenkomt met ons beeld.

Welke standaarden hebben we onderzocht tijdens het
verificatieonderzoek en waarom?
In het verificatieonderzoek op de Koningin Julianaschool hebben we
op basis van de documentenanalyse en de informatie uit het
startgesprek gekozen om de volgende standaarden op schoolniveau
te onderzoeken:
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP8 Toetsing en afsluiting
• SK2 Pedagogisch klimaat
In het startgesprek heeft het bestuur aangegeven niet tevreden te zijn
met het huidige pedagogisch klimaat op de school. Ook ouders geven
aan dat er meer en gerichte aandacht moet uitgaan naar het
welbevinden en de persoonlijke vorming van de leerlingen. Tevens is
dit een aanbeveling geweest vanuit een recente, externe audit van het
samenwerkingsverband waar de school onder valt.
De visie van de school is gericht op een relatiegericht klimaat binnen
de school. Het bestuur wil teambreed investeren in een doorgaande
lijn op het gebied van het het pedagogisch handelen.
Het bestuur is tevreden over de cyclus van zorg en begeleiding binnen
de school en met name over de wijze waarop de ontwikkeling van de
leerling in kaart wordt gebracht. We onderzoeken om die reden de
standaard Zicht op ontwikkeling. We willen tevens nagaan in hoeverre
de analyses van veiligheid en welbevinden gebruikt worden om het
onderwijs in de groepen en afstemming op individuele leerlingen
vorm te geven. In hoeverre is hier sprake van een doorgaande lijn?
Ten slotte is uit de documentenanalyse gebleken dat een behoorlijk
aantal leerlingen ieder jaar hoger scoort op de landelijke eindtoets dan
het gegeven schooladvies. De school stelt niet tot nauwelijks bij. We
hebben dit besproken tijdens het startgesprek en het bestuur was hier
(nog) niet van op de hoogte. We onderzoeken tijdens het
verificatieonderzoek of de procedure voor het advies voor het
vervolgonderwijs zorgvuldig gebeurt.
Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO;
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO;
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO.
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Verder hebben wij de registratie van aan- en afwezigheid onderzocht.
De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 3.

Legenda

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op de Koningin Julianaschool.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

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 onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. In het eerste vierjaarlijks onderzoek op
bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs geen oordeel op
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Tevens is weergegeven
in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het
bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de school en in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we de beschrijving
hiervan achterwege op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij dit bestuur en de bijbehorende
school geven wij naast een beoordeling op bestuursniveau over
standaarden vanuit financieel beheer ook een beoordeling over een
drietal standaarden vanuit het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. De context van het bestuur speelt daarbij een belangrijke rol.
De standaarden Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog zijn
als 'voldoende' beoordeeld. De kwaliteit hiervan is in de basis op orde.
Hierbij speelt wel mee dat het nieuwe bestuur, direct bij aanvang van
de aanstelling in augustus 2018, veel tijd en energie gestoken heeft in
het werken volgens de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur.
Hier liggen evenwel kansen.
Zo vinden wij het van belang dat er gerichte aandacht en
professionalisering plaatsvindt voor de nieuwe/andere rollen, taken
en verantwoordelijkheden in de gehele organisatie, dus zowel binnen
het bestuur als binnen de school.
Risicovol vinden wij de huidige opzet van de kwaliteitszorgcyclus. Er is
wel zicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar slechts gedeeltelijk.
Het stelsel van kwaliteitszorg is niet volledig. Vooral het zicht op het
onderwijsproces en het schoolklimaat moet beter. Daarnaast is er
onvoldoende aandacht voor het borgen van de gerealiseerde kwaliteit
binnen de huidige kwaliteitszorgcyclus.
We hebben daarom de standaard Kwaliteitszorg als 'onvoldoende'
beoordeeld.
Overigens heeft het bestuur in betrekkelijk korte tijd een goed beeld
weten te verkrijgen van zowel de zaken die goed gaan, als de
verbeterpunten binnen het bestuur en de school.
Het geschetste beeld van het bestuur, zowel op bestuurs- als op
schoolniveau komt geheel overeen met ons beeld. Het is echter nog te
kort om al te kunnen spreken van het goed doorwerken van het
(nieuwe) beleid van het bestuur op schoolniveau.
We hebben overigens vertrouwen in de geschetste ontwikkelrichting
van het bestuur en de school.
Het financieel beheer is in orde. Het bestuur krijgt en besteedt de
middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in
overeenstemming met de wettelijke eisen.
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, voldoende zicht
op de onderwijskwaliteit en stuurt het bestuur op de verbetering van
de onderwijskwaliteit (KA1)?
Standaard KA1 beoordelen wij als 'onvoldoende'. Het stelsel van
kwaliteitszorg is namelijk niet sluitend, waardoor de
onderwijskwaliteit op de school niet volledig gewaarborgd is en kan
verbeteren. Hiermee voldoet het bestuur niet aan de wettelijke eis,
zoals vastgelegd in artikel 10 van de Wet op het Primair Onderwijs
(WPO). Het bestuur krijgt hiervoor dan ook een herstelopdracht (zie
paragraaf 2.3).
Slechts gedeeltelijk zicht op de eigen kwaliteit
Het opbrengstgericht werken is ingebed binnen het bestuur en de
school. Sturing vanuit het bestuur vond tot vorig schooljaar vooral
plaats vanuit de meetbare leerresultaten (eind- en tussenresultaten).
Hierdoor is er geen volledig en scherp zicht op de eigen
onderwijskwaliteit. Vooral het zicht op het onderwijsproces, het
pedagogisch klimaat en de veiligheid moet beter in het
kwaliteitszorgsysteem verwerkt worden.
Op het gebied van resultaten zijn er heldere ijkpunten/
beoordelingscriteria vastgelegd, maar deze ontbreken op de overige
kwaliteitsstandaarden. Wanneer dit gerealiseerd is, kan het bestuur
beter en gerichter sturen op kwaliteitsverbetering en de monitoring
van effecten.
Het belang van borging
Het ontbreekt aan een belangrijk onderdeel binnen de huidige
systematiek van kwaliteitszorg om de gerealiseerde kwaliteit ook vast
te houden: borging. Het gebrek en gemis aan borging is door álle
gesprekspartners tijdens het onderzoek bevestigd.
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De 'interne' spiegel moet sterker.
Het gebrek aan borging is ook als verbeterpunt naar voren gekomen
in het recente auditrapport (februari 2019) van het
samenwerkingsverband. Het auditteam kwam eveneens tot de
conclusie dat het stelsel van kwaliteitszorg nu niet sluitend is.
Overigens zijn wij positief over de deelname van het bestuur aan deze
vierjaarlijks externe audit vanuit het samenwerkingsverband. Zijn we
als bestuur wel met de goede dingen bezig en wat kan of moet
eventueel beter? Dit vinden wij een passende houding en het geeft
aan dat het bestuur kritisch wil reflecteren op het eigen handelen. Het
is nu van belang om naast deze 'externe' spiegel ook de 'interne'
spiegel te realiseren en structureel te integreren in de organisatie.
In korte tijd al veel in gang gezet door nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur beschikt over ruime bestuurservaring in het
onderwijs. In vrij korte tijd is de vinger gelegd op zowel de
verbeterpunten als op de goede punten binnen het bestuur en de
school. Het geschetste beeld komt geheel overeen met ons beeld. Het
is echter nog te kort om al te kunnen spreken van het goed
doorwerken van het beleid op schoolniveau. We hebben echter
vertrouwen in de geschetste ontwikkelrichting van het bestuur en de
school.
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De standaard KA2 beoordelen wij als 'voldoende'. De uitgangspunten
van de Code Goed Bestuur zijn herkenbaar in de bestuurlijke
inrichting. Er is sprake van een integere en transparante
organisatiecultuur, die gericht is op verbetering en ontwikkeling. De
uitwerking van de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur in de
praktijk is evenwel nog pril. Betrokkenen spreken zelf van een
'overgangsfase'. Om die reden willen we het belang van verdere
verdieping en professionalisering benadrukken. Zowel het bestuur, de
raad van toezicht als de medezeggenschapsraad kan zich verder
verdiepen of professionaliseren in de bijbehorende rollen, taken en
verantwoordelijkheden.
Het belang van teamontwikkeling
Wij vinden dat er binnen het onderwijskundig leiderschap voldoende
ruimte wordt geboden aan professionals om zich te ontwikkelen en
hun werk te doen. In het verleden is er vooral op individueel niveau
geprofessionaliseerd en minder op teamniveau. Mede door het
gebrek aan borging binnen de kwaliteitszorgcyclus, heeft dit niet altijd
tot het gewenste resultaat geleid. Kennis kon ook verdwijnen zodra
een teamlid bijvoorbeeld elders ging werken. Het bestuur wil de
komende periode bewust gaan investeren in teamontwikkeling. Het
team ziet hier het belang van in: het met elkaar bouwen aan kwaliteit,
in plaats van 'ieder voor zich' professionaliseren. Dit vinden wij ook
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passen bij de visie van de school, die gericht is op een relatiegerichte,
open schoolcultuur.

De rol en verantwoordelijkheden van het nieuwe managementteam
Omdat de directeur op basis van een parttime-aanstelling niet
dagelijks aanwezig is op school, benadrukt het bestuur het belang van
gedeeld leiderschap. Om die reden breidt het bestuur het
managementteam van de school uit met twee bouwcoördinatoren. Zij
gaan tevens een rol spelen in het borgen van kwaliteit binnen de
school. Het organogram van de organisatie is dus recent herzien. Met
ingang van het nieuwe schooljaar (2019-2020) zal er daadwerkelijk
gewerkt worden vanuit deze nieuwe organisatiestructuur. Op dit
moment is het bestuur in samenspraak met het team de taken, rollen
en andere verantwoordelijkheden aan het bepalen en beschrijven.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
De standaard KA3 beoordelen we als 'voldoende'. Het bestuur voldoet
aan alle wettelijke eisen die bij deze standaard horen. Er is sprake van
een toegankelijke en betrouwbare verantwoording aan interne en
externe belanghebbenden.
Desondanks zien wij een belangrijke ontwikkelkans.
Bewust en frequent in dialoog met belanghebbenden
Wij vinden dat de verantwoording aan en de betrokkenheid bij
beleidsontwikkeling van belanghebbenden beter kan. Vooral de
dialoog met ouders kan aan kwaliteit winnen. Gezien bijvoorbeeld de
bewuste keuze van het bestuur om te investeren in de ontwikkeling
van het pedagogisch klimaat en de persoonlijke vorming van
de leerlingen op de Koningin Julianaschool, vinden wij het belangrijk
dat bewust en frequent de dialoog opgezocht wordt en, waar nodig,
tegenspraak georganiseerd wordt.
Het is namelijk van belang dat álle belanghebbenden goed weten
welke richting de school uit wil (blijven) gaan en welke visie en
ambities daarbij horen. En dat deze belanghebbenden ook actief over
de beleidsontwikkeling mee kunnen denken. Dit verbeterpunt is
tevens naar voren gekomen uit het gesprek met een afvaardiging van
de ouders tijdens het verificatieonderzoek op de school.
Onduidelijk is nu hoe die brede dialoog in de toekomst structureel
vorm krijgt.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
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De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
'voldoende'. Het Financieel beheer is dan ook beoordeeld als
'voldoende'.

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

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9,00

10,18

9,83

8,34

8,90

8,65

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,91

0,92

0,92

0,91

0,91

0,91

Weerstandsvermogen

< 5%

85,36%

80,34%

78,37%

78,38

77,33%

74,96%

Huisvestingsratio

> 10%

15,05%

12,23%

7,78%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-7,91%

-0,25%

-0,12%

-0,81%

-1,95%

-1,58%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als 'voldoende'. De tabel
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat
beeld. Het bestuur heeft voldoende vermogen om het verwachte
negatieve resultaat in de komende jaren op te vangen.
Wel geven wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te
verbeteren door:
- bij de rapportage over aanwezigheid en werking van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem aan te geven op welke wijze
het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de
praktijk functioneert. Daarbij kan het bestuur aangeven welke
resultaten met het systeem zijn bereikt en welke aanpassingen
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren.
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- een duidelijke verbinding te maken tussen de meerjarenbegroting en
de doelstellingen vanuit het strategisch beleid in de jaarverslagen
vanaf 2018.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Bij de Stichting voor Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Verslag raad van toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen:
Het is de wettelijke taak van de Stichting voor Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag om onafhankelijk en deugdelijk intern
toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij
de intern toezichthouder (ook wel de raad van toezicht) zijn onder
meer, dat deze moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf
2018.
- Besteding middelen Passend Onderwijs
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 34.236,-.
Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze
middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het bestuur
daarom in overweging, aandacht te besteden aan de besteding en de
verantwoording van deze zorgmiddelen in de jaarverslagen vanaf
2018.
Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor als 'voldoende'. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants
uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid. In het onderzoek bij de Stichting voor Basisonderwijs
op Gereformeerde Grondslag leidt de weging van de beschikbare
informatie tot een positief oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Kwaliteitszorg (KA1). Het bestuur
heeft geen sluitend stelsel van
kwaliteitszorg (artikel 10 WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat er een
sluitend stelsel van kwaliteitszorg is,
waarmee het stuurt op de
onderwijskwaliteit op de Koningin
Julianaschool.

Wij beoordelen de kwaliteitszorg
tijdens het volgende vierjaarlijks
onderzoek.

Het bestuur informeert ons in
september 2019 schriftelijk over het
herstel van deze tekortkoming.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek dat we uitgevoerd hebben op de Koningin
Julianaschool.
We onderzochten op de school de volgende standaarden:
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Toetsing en afsluiting (OP8)
• Pedagogisch klimaat (SK2)
Verder beschrijven we de resultaten van het onderzoek naar de
registratie en melding van aan- en afwezigheid dat we uitgevoerd
hebben op de Koningin Julianaschool.

3.1. de Koningin Julianaschool
De Koningin Julianaschool te Sint Philipsland wordt sinds augustus
2018 aangestuurd door een nieuwe (parttime) directeur. De directeur
vormt tevens het bestuur van de Stichting voor Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag.
De school heeft als visie: 'Goede relatie zorgt voor goede prestatie'
met het motto: aandacht, respect en openheid, omgeven door
vertrouwen en veiligheid. De school gaat voor thuisnabij onderwijs op
een reguliere school en kiest hiermee voor een brede instroom als het
gaat om talenten van leerlingen én een passend aanbod.

De standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) is als 'goed' gewaardeerd.
Wij vinden dat de cyclus van zorg en begeleiding goed en zorgvuldig is
ingebed binnen de schoolcultuur. De intern begeleider speelt hierin
een belangrijke rol. Hij draagt samen met het team de zorg voor de
uitvoering van deze cyclus binnen de school.
Met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem, observaties en
gesprekken met ouders en leerlingen worden alle leerlingen
nauwgezet in kaart gebracht wat betreft hun ontwikkeling. Deze
beschikbare gegevens zet de school vervolgens in om op tijd
leerlingen te signaleren die stagneren qua ontwikkeling of zij die
vooruitlopen qua ontwikkeling. De school analyseert de gegevens en
gaat op zoek naar verklaringen. In aansluiting daarop stelt de school
vast welke vervolgacties nodig zijn voor deze leerlingen.
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Gezien de visie van de school, die gericht is op een relatiegericht
klimaat, vinden wij het mooi om te zien dat de school de leerlingen
niet alleen volgt op het gebied van rekenen, taal en lezen. De school
maakt óók groepsplannen op het gebied van gedrag en welbevinden.
De standaard Toetsing en afsluiting (OP8) beoordelen we als
'voldoende'.
De school voldoet aan de wettelijke eisen die horen bij deze
standaard. Zo houdt de school de ouders op de hoogte van de
vorderingen van hun kind/kinderen. Alle leerlingen maken toetsen uit
het leerlingvolgsysteem en een eindtoets, die conform de
voorschriften worden afgenomen. Bij de advisering voor het
vervolgonderwijs hanteert de school een vaste procedure.
Er vindt een warme overdracht plaats met het vervolgonderwijs en er
vindt een terugkoppeling plaats met het voortgezet onderwijs na
plaatsing (ook na enkele jaren gevolgd onderwijs in het voortgezet
onderwijs).
Ondanks dit positieve beeld, zien we toch kansen voor verdere
verbetering.
Ten eerste is de uitvoering van de adviesprocedure nu belegd bij twee
leerkrachten uit de bovenbouw. Wij vinden dat de adviesprocedure
breder en bij meerdere teamleden belegd kan worden, waaronder
bijvoorbeeld de intern begeleider.
Verder kan de kwaliteit van de adviesprocedure aan kwaliteit winnen,
als de visie en missie op het bieden van kansen en het tegengaan van
kansenongelijkheid en het hiernaar handelen teambreed gedragen
wordt. Tijdens de gevoerde gesprekken hierover merkten wij dat dit
momenteel meer (onbewust) uitgaat van de visie van vooral de
bovenbouwleerkrachten, die nu betrokken zijn bij de adviesprocedure.
Tot slot kan de borging en systematische evaluatie van de
adviesprocedure aan kwaliteit winnen. Het maakt ook geen onderdeel
uit van de kwaliteitszorgcyclus.

De inspectie beoordeelt de standaard Pedagogisch klimaat als
'voldoende'.
De leerlingen met wie we gesproken hebben tijdens het onderzoek
geven over het algemeen aan dat ze de Koningin Julianaschool een
fijne school vinden. Wel vinden ze dat de lessen soms 'saai' zijn en dat
er ook best op een andere manier geleerd zou kunnen worden dan
alleen uit een boek. Ze vinden de lessen over hoe je met elkaar om
moet gaan (deze worden elke week gegeven in bijna iedere groep) erg
belangrijk en goed. De leerlingen die wekelijks één keer naar de
plusklas gaan, zijn hier erg tevreden over. Maar de leerlingen die hier
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niet naar toe gaan, geven aan dat zij ook wel 'van die leuke lessen'
zouden willen krijgen, 'waarin je veel mag doen en ontdekken'. Dit
punt is tevens naar voren gekomen tijdens het gesprek met een
afvaardiging van de ouders tijdens het onderzoek.
In de groepen heerste tijdens de geobserveerde lessen een prettige
werksfeer. Het team vindt het ook belangrijk dat leerlingen zich elke
dag fijn voelen op school. Om daar zicht op te krijgen neemt de school
vragenlijsten af. De resultaten voldoen echter niet altijd in alle
groepen aan de eigen verwachtingen van de leerkracht.
Belangrijk is om als team te bepalen wanneer je nu tevreden kan zijn.
En samen te bepalen wat wordt verstaan onder 'een goed
pedagogisch klimaat', waarin leerlingen zich in brede zin kunnen
ontwikkelen. Dit is nu niet helemaal duidelijk en uitgekristalliseerd, in
bijvoorbeeld gewenst leerkrachtgedrag en leerkrachthandelen. Op dit
punt ontbreekt het aan een doorgaande lijn binnen de school.
Dit komt mede omdat het zicht houden op de kwaliteit van het
pedagogisch klimaat geen onderdeel uitmaakt van het huidige
kwaliteitszorgsysteem (zie ook de uitleg bij standaard Kwaliteitszorg,
in paragraaf 2.1 van dit rapport).

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

Onderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid
Op 2 april 2019 hebben we op de Koningin Julianaschool een
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een
aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO)
en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie
Onderzoekskader).
We hebben onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de
wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim;
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof);
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids;
• schorsing en/of verwijdering;
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs
vanwege lichamelijke of psychische redenen.

Conclusie
De verzuimadministratie voldoet. Er wordt op de juiste gronden
vrijstelling van geregeld schoolbezoek verleend.
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De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de
communicatie van het verzuimbeleid in de schoolgids.
Wij hebben niet kunnen beoordelen in hoeverre de school voldoet aan
de verplichtingen ten aanzien van de meldingsplicht schorsing en
verwijdering.

Registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
De leraren registreren dagelijks op deugdelijke wijze de aan- en
afwezigheid van leerlingen. Hierbij maken zij onderscheid tussen
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Te laat komen wordt nog niet
geregistreerd, maar leraren spreken leerlingen en ouders hier wel op
aan. Door de deugdelijke registratie kan de school in de basis voldoen
aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige
reden.
Het schoolhoofd meldt ongeoorloofd verzuim van een halve dag of
meer bij de leerplichtambtenaar. Daarmee voldoet de school ook aan
de wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen die
binnen vier weken zestien uur zonder geldige reden afwezig zijn, te
melden.
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld
schoolbezoek (verlof) te verlenen, vallen binnen het wettelijk kader en
de richtlijnen. De school zorgt er voor dat het missen van onderwijs
wordt beperkt tot de bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties.
Vermelden verzuimbeleid in de schoolgids
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids
bepalingen over het verzuimbeleid op te nemen. Wel verdient het
aanbeveling opnieuw naar deze tekst te kijken en de procedure bij
ziekmelding specifieker te vermelden.
Schorsing en/of verwijdering
Aangezien op de Koningin Julianaschool geen leerlingen zijn geschorst
tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen beoordelen of
zij op dit punt aan de wetgeving voldoet.
Ook van verwijdering is tijdens de onderzoeksperiode op de Koningin
Julianaschool geen sprake geweest. Wij hebben dus niet kunnen
beoordelen of de school op dit punt aan de wetgeving voldoet.
Afwijking onderwijstijd
Wij geven geen oordeel over de wettelijke verplichtingen met
betrekking tot het afwijken van de onderwijstijd, zoals omschreven in
artikel 8, lid 12 WPO en de daarbij behorende Beleidsregel inzake het
instemmen met de afwijking van het verplichte aantal uren onderwijs,
omdat er in de gecontroleerde periode bij de onderzoeksgroep geen
situaties waren of zijn aangetroffen, waarin afwijking aangevraagd
had moeten worden.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van de
rapportage van de onderwijsinspectie. De uitkomsten kwamen
overeen met de visie van het bestuur. Het bestuur is blij met de
uitkomsten van het onderzoek.
Er zijn een aantal aandachtspunten genoemd, zoals de
verantwoording naar ouders en de aandacht voor de doorgevoerde
veranderingen. Deze aandachtspunten zal het bestuur meenemen in
de ontwikkelingen van de komende jaren. Verder zullen we zorg
dragen voor de herstelopdracht om aan het begin van het nieuwe
cursusjaar 2019-2020 de onderwijsinspectie te informeren over ons
nieuwe kwaliteitssysteem.
We willen de inspecteur en haar team bedanken voor de prettige
manier van werken tijdens de bezoekdagen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

