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Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 18 april 2019

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 Novum. We hebben onderzocht of
het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed
onderwijs te blijven verzorgen.
We hebben documenten gelezen en gesprekken gevoerd met
medewerkers binnen de organisatie over de kwaliteitszorg en het
financieel beheer. Ook hebben we drie scholen van Novum
onderzocht. Daarbij hebben we gekeken of het beeld dat het bestuur
heeft van de kwaliteit van het onderwijs op die scholen overeenkomt
met wat wij zien. Ook hebben we gekeken of het onderwijsbeleid van
het bestuur zichtbaar is in de scholen.

Bestuur: Stichting Katholiek Primair
Onderwijs Novum
Bestuursnummer: 41020

Aantal scholen onder bestuur: 6
Totaal aantal leerlingen: circa 1290

Lijst met onderzochte scholen:
03XQ basisschool St. Albertus
03US basisschool 't Maxend
03SW basisschool Op Weg

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft een kwaliteitssysteem waarmee het bestuur toeziet
op de kwaliteit van de scholen. De kwaliteitscultuur binnen
Novum was te typeren als een cultuur gericht op verbetering van de
basiskwaliteit. De huidige ambitie reikt echter verder, naast het
garanderen van basiskwaliteit willen het bestuur en de scholen hier
ook nadrukkelijk eigen ambities aan toevoegen.
Voor het bewaken en stimuleren van de kwaliteit gebruikt het bestuur
een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de wettelijke eisen. Het
bestuur stelt doelen, heeft een beeld van de onderwijskwaliteit en
stuurt bij waar dat nodig is. De doelen in de schoolplannen van de
scholen sluiten aan op de doelen van het bestuur.
Via zelfevaluaties, jaarverslagen en audits heeft het bestuur zicht op
de kwaliteit van de scholen. Daarnaast voert de bestuurder
gesprekken met de directies gezamenlijk én afzonderlijk om
voldoende zicht te krijgen op de kwaliteitsontwikkeling binnen de
scholen. De audits vervullen een belangrijke rol binnen de
kwaliteitssystematiek; ze zijn niet alleen een krachtig instrument om
zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen, maar ze zijn ook een
prima middel om het zelfevaluerend vermogen van de scholen te
versterken.
De sturing op kwaliteitsverbetering verloopt onder meer via een
gezamenlijke aanpak om vanuit het strategisch beleidsplan per school
jaarplannen op te stellen en daarnaast door de werkwijze van
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expertise- en onderzoeksgroepen.
De kwaliteitscultuur is goed en kenmerkt zich door een gezamenlijk
streven (bestuurder en directies) naar verbetering van de
basiskwaliteit; de laatste jaren was dat streven vooral gericht op het
bereiken van stabiel positieve opbrengsten op alle scholen en de
versterking van scholen als professionele leergemeenschappen. De
huidige ambitie is dat scholen niet alleen de basiskwaliteit
garanderen, maar dat zij met overtuiging goed onderwijs inrichten.
De taken en verantwoordelijkheden van bestuurder, directeuren en
raad van toezicht zijn helder omschreven. Sinds kort is er ook een
code goed bestuur vastgesteld.
Het bestuur en de raad van toezicht communiceren in voldoende mate
over de resultaten van het onderwijs, zowel onderling als ook in de
richting van andere geledingen (GMR en directeurenteam).
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de
wettelijke eisen.
Wat kan beter?
Er zijn twee aspecten van de kwaliteitszorg op bestuursniveau die
verder ontwikkeld kunnen worden. Dat is in de eerste plaats de
uitwerking van doelen over de kwaliteit van onderwijs die wordt
nagestreefd voor alle scholen. Dit is voor een deel al gebeurd, maar er
zijn ook ambities omschreven in de strategische plannen waarvoor
nog geen criteria of normen zijn omschreven. Bovendien zouden met
name de opbrengstdoelen meer afgestemd kunnen worden op de
context van de afzonderlijke scholen, zoals de kenmerken van de
leerlingenpopulatie (dit is inmiddels in gang gezet).
In de tweede plaats zouden het bestuur en de directies tot een
heroverweging moeten komen bij de gemaakte keuzes rond de
sturing op kwaliteitsverbetering. De sturing in de periode vóór de
huidige bestuurder, die zich kenmerkte door een grote mate van
gelijkvormigheid in de aanpak van de zes scholen, is niet effectief
genoeg gebleken en heeft het risico dat er niet voldoende focus is in
de onderwijsontwikkeling van iedere afzonderlijke school. Wellicht
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moet er in de sturing meer ruimte komen voor maatwerk en
daarnaast zou onderzocht moeten worden of andere, aanvullende
instrumenten voor sturing (bijvoorbeeld een intensievere cyclus van
schoolbezoeken en managementgesprekken) meer effect hebben.
Hiermee kan ook meer aandacht gegeven worden aan de borging van
de gerealiseerde kwaliteit op zowel school- als bestuursniveau.
Vanuit een positieve basis van openheid en bereidheid tot
samenwerking binnen Novum, kan de kwaliteitscultuur zich verder
ontwikkelen door samenwerking tussen scholen uit te bouwen en nog
beter gebruik te maken van aanwezige expertise binnen de
afzonderlijke scholen. De overzichtelijke grootte van het bestuur
maakt dit tot een kansrijke ambitie.
Novum communiceert intern en extern in voldoende mate over de
kwaliteit van het onderwijs. Er zijn nog verbeteringen mogelijk door
de wijze van externe communicatie toegankelijker te maken en door
ook te onderzoeken op welke wijze gerapporteerd kan worden over
die aspecten van onderwijskwaliteit die niet kunnen worden
uitgedrukt in concrete resultaten.
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat.
Wij geven het bestuur in overweging om een aantal onderdelen van
de verplichte continuïteitsparagraaf aan te scherpen.
Daarnaast zijn de verslagen van de raad van toezicht en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet toegevoegd in het
jaarverslag.
Vervolg
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar
opnieuw onderzocht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode januari - maart 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Novum. 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 in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
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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.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
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.
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Verificatie
School

1

Risico
2

3

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

●
●
●

●
●

OP4 (Extra) ondersteuning
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
●

●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

●

1. basisschool 't Maxend, 2. basisschool Op Weg 3. basisschool St.
Albertus

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Naast het bestuur waren dit
vertegenwoordigers van de RvT, de GMR, het directeurenteam en een
afvaardiging van intern begeleiders en bovenschools deskundigen.
Op de scholen hebben we gesproken met leerkrachten, intern
begeleiders en de directie en hebben we lessen bezocht. In de
onderzoeken op de scholen verifieerden we het handelen van het
bestuur op de thema’s ‘Opbrengstgericht en handelingsgericht
werken’ en ‘Professionele leergemeenschap’.
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. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het
risico-onderzoek.
In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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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.

Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
Financieel beheer?
Zowel de sturing op kwaliteit als het Financieel beheer voldoen aan
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wat de wet vraagt van het bestuur.
Vanuit het strategisch beleidsplan met het motto ‘Varen op
vertrouwen’ werkt het bestuur samen met het directieteam van de zes
scholen aan de verwezenlijking van een aantal ambities die in het
beleidsplan zijn beschreven. De afgelopen jaren lag het accent op
twee belangrijke programma’s, namelijk het verbeteren van de
resultaten en de realisatie van professionele leergemeenschappen.
Andere in het beleidsplan uitgewerkte ambities en doelen hebben
vanwege prioritering voor deze twee thema’s, minder gezamenlijke
aandacht gekregen.
Het bestuur heeft via verschillende bronnen zicht op belangrijke
aspecten van de kwaliteit van de zes scholen en ook op de
verbeteronderwerpen waaraan zij werken. Naast diverse
verantwoordingsdocumenten, spelen de interne audits hierin een
belangrijke rol.
Dit werken aan verbetering is ingebed in het streven om zoveel als kan
scholen gezamenlijk op te laten trekken zodat geprofiteerd kan
worden van elkaars expertise en ervaringen. Deze gezamenlijkheid
komt ook tot uiting in de diverse expertise- en onderzoeksgroepen die
op bestuursniveau zijn ingericht. In de sturing vanuit het bestuur en
vanuit het directeurenteam om de ambities uit het strategisch plan te
realiseren, vervullen deze groepen een belangrijke rol. Ook de aanpak
om vanuit het strategisch beleidsplan een gezamenlijk jaarplan op te
stellen heeft als belangrijke intentie om te sturen op de
kwaliteitsontwikkeling van de zes scholen.
Helaas moet ook worden geconstateerd dat de sturing op de ambitie
om te komen tot constant voldoende resultaten en om de
kernopdracht uit de missie van Novum (‘We dagen kinderen uit om
het beste uit zichzelf te halen….’) niet voldoende effectief bleek in de
jaren 2016 en 2017. De resultaten van verschillende scholen laten een
tamelijk wisselend patroon zien en zijn vaak onbevredigend. Hoewel
scholen binnen deze sturingsaanpak individuele accenten kunnen
kiezen binnen de gekozen thema’s, lijkt deze gezamenlijke, gelijke
aanpak soms wat lastig te combineren met de verschillen in
ontwikkelfase van de scholen en het maatwerk dat daarbij nodig is.
Daarnaast heeft ook de hoeveelheid aan onderwerpen bemoeilijkt dat
er sterke focus kon worden gelegd op de thema’s die voor de
afzonderlijke scholen, gezien hun ontwikkeling noodzakelijk waren.
De kwaliteitscultuur waarin dit alles plaatsvindt is goed en heeft met
de komst van de nieuwe bestuurder een duidelijke impuls gekregen.
De gerichtheid op onderlinge samenwerking is een duidelijk kenmerk
van Novum. Bovendien is er via de audits ook samenwerking opgezet
met een ander schoolbestuur. Er is ook sprake van een open en
transparante communicatie tussen directies en bestuurder en tussen
bestuurder en andere geledingen, zoals de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.
Het klimaat van samenwerking heeft als streven om mogelijkheden te
creëren om met en van elkaar leren. Dit kan de komende tijd nog
verder ontwikkeld worden, zeker wat betreft de versterking van
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expertise door de samenwerking tussen scholen. Een nieuwe aanpak
van een ontwikkelgroep van leraren van groep 8 getuigt hier al van.
De nieuwe bestuurder wil een element van kwaliteitscultuur, namelijk
het professioneel handelingsvermogen van leraren en teams in het
bijzonder, versterken door bijvoorbeeld de professionalisering (ook
via de interne netwerken en plg’s) sterker te verbinden met breed
gedragen evidence based theorie en inzichten.
Uit de onderzoeken op de scholen blijkt dat onze bevindingen
overeenkomen met het beeld dat de bestuurder van de scholen heeft,
ook waar het de risico’s betreft. Het bestuursbeleid rondom de
onderzochte beleidsthema’s ‘Opbrengstgericht en handelingsgericht
werken’ en ‘Professionele leergemeenschap (met en van elkaar leren)’
zijn zeker op de werkvloer terug te zien. De wijze waarop dat zichtbaar
is verschilt nog wel onderling tussen de scholen.
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de
financiële continuïteit van SKPO Novum. Ook de financiële
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer.

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 scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het bestuur heeft doelen gesteld in het strategisch beleidsplan ‘Varen
op vertrouwen’, heeft zicht op de onderwijskwaliteit op de scholen en
stuurt deze kwaliteit aan waar dat nodig is. Het huidige stelsel van
kwaliteitszorg is voldoende maar kan echter nog op een aantal punten
verstevigd worden.
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Doelen
Het beleidsplan functioneert tevens als schoolplan voor de zes
scholen van Novum. In dit plan zijn vanuit de missie de kernwaarden
als volgt beschreven:
Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen, om zich
kennis en vaardigheden eigen te maken die recht doen aan hun
mogelijkheden en talenten en die hen toerusten en voorbereiden op
een actieve rol in een veranderende maatschappij…
Wij geven kinderen ruimte en vertrouwen in hun persoonlijke groei en
ontwikkeling, zodat zij sterk staan, zich verantwoordelijk tonen en
actief willen bijdragen aan een duurzame maatschappij’
Op basis hiervan zijn verschillende beleidsdoelen geformuleerd,
waaronder bijvoorbeeld voor kwaliteit van onderwijs, passend
onderwijs, betrokkenheid van kinderen en van ouders. Ook voor de
gebieden personeel, organisatie en financiën zijn ambities uitgewerkt.
Daarnaast bevat het plan ook nog enkele vergezichten die betrekking
hebben op toekomstbestendig onderwijs.
Voor een deel zijn deze ambities en doelen uitgewerkt in een
toezichtkader met opbrengstverwachtingen in de vorm van
indicatoren. Dit toezichtkader vervult een belangrijke rol als
onderlegger bij de verantwoordingsrapportage die de bestuurder drie
keer per jaar opstelt ten behoeve van de raad van toezicht. Door de
verbinding van de ambities en doelen van Novum, de uitwerking in
het toezichtkader en de verantwoordingsrapportage, ontstaat er een
duidelijke kwaliteitscyclus.
Jaarlijks stelt de bestuurder in overleg met het directieteam een
jaarplan op waarin doelen voor dat jaar voor alle zes de scholen zijn
uitgewerkt. De afgelopen jaren stonden twee programma’s hierin
centraal, namelijk de verbetering van de opbrengsten en het
ontwikkelen van een professionele leergemeenschap. De gekozen
verbeterdoelen hangen nauw samen met de strategische
beleidsdoelen uit het beleidsplan.
Op twee punten kan dit onderdeel van de kwaliteitscyclus - doelen
vaststellen - verder worden ontwikkeld.
In de eerste plaats is de vraag aan de orde of de gekozen streefdoelen
voor de resultaten gedurende de schoolperiode voldoende passen bij
de afzonderlijke scholen. Nu kunnen scholen op basis van de
tussentijdse toetsresultaten een te lage verwachting hebben van de
resultaten aan het einde van de basisschoolperiode. Dit punt specifieke schoolnormen opstellen - is inmiddels in gang gezet. Een
tweede punt is dat het bestuur op termijn ook voor de moeilijk
meetbare doelen uit de missie en visie criteria zou moeten formuleren
waarmee kan worden geëvalueerd of de beleidsdoelen worden
gerealiseerd.
Zicht op kwaliteit
Novum beschikt over een systematiek waarmee het goed mogelijk is
voor de bestuurder om zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen.
Via plannings- en verantwoordingdocumenten kan de bestuurder
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zowel op het niveau van de afzonderlijke scholen als
schooloverstijgend zicht krijgen op de verbeteronderwerpen die
worden aangepakt. Naast een Novum-jaarplan, waarin gezamenlijke
doelen zijn uitgewerkt, maken scholen ook een uitwerking voor de
eigen school. Daarnaast maken de scholen elk jaar een jaarverslag
waarin ze terugblikken op de realisatie van de gekozen doelen. Elk
jaarplan op bestuursniveau begint ook met een - tamelijke algemene terugblik.
Een tweede belangrijke bron om zicht te krijgen op de kwaliteit van de
scholen zijn de zogenaamde zelfevaluaties die de scholen opstellen
ten behoeve van de bestuurder. Deze zelfevaluaties bevatten vooral
(analyses van) opbrengstgegevens.
Ook de verantwoordingsdocumenten die de bestuurder opstelt ten
behoeve van de raad van toezicht geven zicht op bepaalde aspecten
van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Naast gegevens over
tussen- en eindopbrengsten bevatten deze rapportages o.a.
informatie over advisering voortgezet onderwijs en schoolloopbaan,
tevredenheidsonderzoeken, lesobservaties (‘de goede les’), passend
onderwijs, etc. Hierbij past de kanttekening dat niet alle informatie uit
deze rapportage even actueel is.
Een erg belangrijke bron om zicht te krijgen op de kwaliteit van de
scholen zijn de schoolbezoeken door de bestuurder, maar zeker ook
de interne audits. Novum heeft hiervoor een goede aanpak
ontwikkeld met een beoordelingskader dat door een vast auditteam
wordt gebruikt om de kwaliteit van scholen in kaart te brengen.
Al met al is onze conclusie dat dit onderdeel van de kwaliteitscyclus zicht op kwaliteit - sterk is ontwikkeld, echter op onderdelen nog
verder kan worden verstevigd.

Sturen op verbetering
De sturing op verbetering is het onderdeel van de kwaliteitscyclus dat
de komende tijd naar onze opvatting de meeste aandacht zal vragen.
De sturing op kwaliteitsverbetering kreeg onder andere vorm door de
aanpak om vanuit het beleidsplan (‘Varen op vertrouwen’), een
gezamenlijk jaarplan op te stellen dat vervolgens door de scholen
werd uitgewerkt voor hun eigen situatie. In het jaarplan werd de keuze
gemaakt om een aantal thema’s gezamenlijk aan te pakken
(opbrengst- en handelingsgericht werken en ontwikkelen van
professionele leergemeenschappen). Daarnaast werden er
verschillende onderzoekgroepen ingericht om zich te verdiepen in
bepaalde probleemstellingen. Voor deze groepen bevatte het jaarplan
doelen en resultaatverwachtingen. Expertgroepen (ib’ers, ict- en icccoördinatoren, gedragsspecialisten) hebben ook een rol in het sturen
op kwaliteitsverbetering binnen Novum. Overigens blijkt uit het
jaarplan dat opbrengstverwachtingen en doelen voor deze groepen in
wisselende mate zijn uitgewerkt.
Hoewel deze invulling van het sturen op kwaliteitsverbetering een
positief effect kan hebben op het draagvlak en de betrokkenheid van
veel mensen binnen Novum, bleef het effect op de gewenste
kwaliteitsverbetering achter bij de verwachtingen. Door de
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hoeveelheid aan doelen en activiteiten kwam er druk te staan op de
focus om gericht te werken aan bijvoorbeeld verbetering van de
resultaten. Daarnaast maken we uit de gesprekken en schoolbezoeken
op dat de borging van in gang gezette verbeteringen te wensen over
liet. Met behoud van de voordelen van het gezamenlijk optrekken,
zouden de bestuurder en het directeurenteam op zoek moeten naar
een sturingsaanpak die meer op maat is voor de specifieke
ontwikkeling van de afzonderlijke scholen. Daarbinnen verdient de
borging ook meer aandacht, o.a. door intensiever de uitvoering van
gemaakte afspraken na te gaan.
De nieuwe bestuurder is bezig met de ontwikkeling van plannen
waarin hij de onderwijskundige focus wil versterken en tevens het
ambitieniveau wil verhogen.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur is goed en kent een aantal sterke elementen en
is volop in ontwikkeling in de richting van een lerende organisatie.
Het bestuur beschikt sinds kort over een ondertekende Code Goed
Bestuur. Daarnaast zijn er verschillende reglementen (Voor raad van
toezicht en college van bestuur) en er is een managementstatuut
opgesteld. In al deze documenten zijn taken en bevoegdheden
beschreven, maar er spreekt ook de duidelijke intentie uit om
zorgvuldig, integer en transparant te willen werken.
De organisatiestructuur en bijbehorende
verantwoordelijkheidsverdeling zijn daarmee op papier geregeld.
De verschillende geledingen met ieder hun eigen
verantwoordelijkheid, werken goed samen aan het realiseren van
kwalitatief goed onderwijs. Uit alle gesprekken komt duidelijk naar
voren dat er een cultuur van betrokkenheid, vertrouwen en
eensgezindheid aanwezig is en dat de bestuurder hierin een positieve
rol speelt.
De organisatie is ook zodanig ingericht dat er gunstige condities zijn
voor professionele samenwerking, ook met medewerkers van een
ander bestuur (audits). Naast de al genoemde intentie om samen te
werken, is er ook sprake van een open cultuur. Bovendien zijn er
allerlei organisatorische vormen ingericht zoals expertgroepen en
onderzoeksteams waarin leraren bij elkaar komen.
Deze structuur kan nog meer dan tot dusver het geval is benut worden
om het met en van elkaar te leren te versterken. Vanuit de gesprekken
maken we op dat met name leren tussen scholen onderling een
aandachtspunt is. Ook de versterking van het professioneel
handelingsvermogen van teams, in de vorm van onderzoekend leren,
en sterker gebruik maken van actuele kennis en inzichten, is voor de
nabije toekomst een haalbare ambitie.
De huidige cultuur van samenwerking en gedrevenheid om het
onderwijs binnen de scholen te verbeteren is hiervoor een goede
uitgangspositie. Er is nog enige alertheid geboden ten aanzien van
externe attributie. Uit de gesprekken met de verschillende geledingen
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maken we op dat dit fenomeen nog af en toe de kop op steekt in
gesprekken rond verbetering van de resultaten.
De uitspraak van de nieuwe bestuurder ‘voor íeder kind, íedere les,
een échte kans op succes’ is een mooie stimulans om de gewenste
kwaliteitsverbetering te realiseren, maar is ook een goed startpunt om
de onderzoekende houding van leraren verder te ontwikkelen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het bestuur legt in voldoende mate verantwoording af aan de
belanghebbenden. Deze verantwoording voldoet aan de wettelijke
verplichtingen. Het bestuur verantwoordt zich over haar doelen en
resultaten en voert hierover de dialoog met verschillende geledingen.
De verantwoordingsrapportages die de bestuurder opstelt vervullen
een belangrijke functie binnen de interne verantwoording richting
raad van toezicht en gmr. Op basis van deze rapportages stellen de
bestuurder en de raad van toezicht het jaarverslag op. Hierin staan
gegevens op het gebied van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen, maar ook gegevens over onderwijskwaliteit, personeel,
organisatie en middelen. Daarnaast geeft het verslag informatie over
de financiën en bevat het een beschrijving van beleidsspeerpunten.
De raad van toezicht wil deze verantwoording meer publieksgericht
gaan maken zodat deze toegankelijker wordt voor de verschillende
belanghebbenden bij het onderwijs van Novum.
De verantwoording over onderwijskwaliteit kan verder versterkt
worden door deze nog meer te richten op de speerpunten en ambities
van de stichting en de bereikte resultaten daarin. Dit betekent ook dat
er voor bepaalde kwaliteitsverwachtingen die in het strategisch beleid
zijn uitgewerkt, nog criteria of normen moeten worden ontwikkeld.
Er is in voldoende mate sprake van interne dialoog, zoals die tussen de
raad van toezicht en de bestuurder, de raad van toezicht en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de schooldirecties en de
bestuurder en de raad van toezicht.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als
‘voldoende’.
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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
2015

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

4,46

3,48

3,06

3,14

3,21

3,19

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,83

0,78

0,73

0,78

0,78

0,78

Weerstandsvermogen

< 5%

31,52%

28,13%

26,39%

28,37%

28,27%

30,09%

Huisvestingsratio

> 10%

6,87%

6,62%

7,18%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-1,07%

-3,45%

-1,65%

-0,51%

0,00%

1,38%

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
resultaat over 2018 op te vangen.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. Voor een volledige
verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat de verplichte
continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. Wij geven
het bestuur in overweging om de continuïteitsparagraaf te verbeteren
door:
- Ook de resultaten die met het interne risicobeheersingssysteem
zijn behaald in het jaarverslag op te nemen;
- In het overzicht van de risico’s en onzekerheden ook een
beschrijving van de maatregelen op te nemen;
- De resultaten van het handelen van de interne toezichthouder op
te nemen in het verslag van de interne toezichthouder.
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 SKPO Novum kwamen de volgende onderwerpen aan de
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orde:
- Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen:
Het is de wettelijke taak van SKPO Novum 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. Dit aspect van het interne toezicht is op dit
moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke
herstelopdracht te geven.
- Besteding middelen Passend Onderwijs
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 255.560.
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 SKPO Novum 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 SKPO Novum leidt de weging van
de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In de verificatieonderzoeken zijn we nagegaan of de
beleidsdoelstellingen van het bestuur terug te zien zijn in het
onderwijs en de kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Bij een
verificatieonderzoek maken wij gebruik van het waarderingskader en
het onderzoek omvat een beredeneerde selectie van de standaarden.
Daarbij richten we ons onderzoek op de verificatiescholen op de
volgende standaarden: Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2),
Didactisch handelen (OP3), Resultaten (OR1), (Kwaliteitszorg en
ambitie (KA1) en kwaliteitscultuur (KA2). Aan de hand van deze
standaarden onderzoeken we hoe het bestuur stuurt op het
voorgenomen beleid en of dit herkenbaar is terug te zien is in de
scholen.
In de verificatieonderzoeken onderzoeken we op schoolniveau vanuit
bovenstaande gedachte de thema’s ‘Opbrengstgericht en
handelingsgericht werken’ en ‘Professionele leergemeenschap’.

3.1. Basisschool Op Weg

Didactisch handelen
Het didactisch handelen van het team is van voldoende niveau,
doorgroei naar een het oordeel ‘goed’ behoort zeker tot de
mogelijkheden.
Diverse aspecten van didactisch handelen die in het algemeen zorgen
voor een goed leerklimaat, zijn herkenbaar. De leraren kunnen heldere
uitleg geven, er heerst rust in de groepen en de lessen hebben een
duidelijke opbouw. Ook zijn er vormen van afstemming herkenbaar,
met name afstemming binnen de verwerking. Daarnaast is er in de
hele school een aanpak gekozen voor de toepassing van coöperatieve
werkvormen. Veel elementen van het didactische model dat de school
heeft gekozen (‘de goede les’) zijn goed herkenbaar in de school, zoals
bijvoorbeeld het benoemen van het lesdoel en het ophalen van
voorkennis.
Naast deze positieve kenmerken van het didactisch handelen zijn er
echter ook nog enkele ontwikkelpunten. We zien namelijk verschillen
in de kwaliteit van een aantal aspecten van het didactisch handelen.
Deze hangen samen met de mate waarin feedback wordt gegeven en
ook de actieve betrokkenheid van de leerlingen. Deze actieve
betrokkenheid van de leerlingen is op schoolniveau weliswaar
voldoende, maar er zijn wel duidelijke verschillen tussen de groepen.
Het gaat dan niet zozeer om structuur in de groep, maar vooral om
het activeren van het denken van de leerlingen. Leraren moeten zich
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bewust zijn van het belang van zaken zoals denktijd na een vraag,
interactie tussen leerlingen over antwoorden, etc.
De pedagogische vaardigheden van de leraren laten duidelijk zien dat
zij erop gericht zijn de inbreng van leerlingen positief te waarderen en
dat ze een prettig klimaat nastreven.

Onderwijsresultaten
De school heeft over een periode van drie jaar voldoende
eindopbrengsten behaald. In de jaren 2017 en 2018 lag de score op de
eindtoets (ruim) boven het gemiddelde, alleen in 2016 lag het
resultaat onder de ondergrens.
Er is in het team een duidelijke gedrevenheid zichtbaar om de
resultaten op een stevig voldoende of bovengemiddeld niveau te
krijgen. Dit is ook de reden waarom de afgelopen jaren veel aandacht
is besteed aan het analyseren van de resultaten - via de 4xD-aanpak en het verbeteren van de didactische vaardigheden (‘De goede les’).
De school wil de ambities die worden nagestreefd op het gebied van
de opbrengsten verhogen, omdat dit gezien de kenmerken van de
leerlingenpopulatie ook mogelijk zou moeten zijn.
Het patroon van de tussentijdse resultaten in de verschillende
leerjaren laat over het algemeen een positief beeld zien. Momenteel
zijn er in enkele onderbouwgroepen echter duidelijke zorgsignalen. De
school werkt gericht aan het verbeteren van deze resultaten.
De school streeft nadrukkelijk brede vorming na en besteedt hier in
het curriculum ook aandacht aan. In de toekomst ligt hier de uitdaging
om ook voor moeilijk meetbare onderdelen van het curriculum
‘opbrengsten’ vast te stellen. Het ligt wellicht voor de hand om dan
naast toetsing ook andere vormen van evalueren te introduceren (bijv.
via portfolio’s).

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg van de school is voldoende, het oordeel ‘goed’ ligt
zonder meer binnen bereik.
Om zicht te krijgen op de kwaliteit is er binnen de school een goede,
cyclische aanpak herkenbaar rond de analyse van leeropbrengsten. Via
de 4 x D-aanpak worden er op het niveau van de afzonderlijke
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leerjaren en op schoolniveau analyses gemaakt van de resultaten op
de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Tweemaal per jaar stelt de
school deze analyses op in de vorm zelfevaluaties. De analyse van
signalen/trends in de leeropbrengsten kan nog worden versterkt, door
systematisch ook de kwaliteit van het onderwijsleerproces (aanbod,
didactisch handelen, tijd) hierbij te betrekken. Hierdoor zal de
diepgang van de analyses in de zelfevaluaties verbeteren.
Naast deze opbrengstanalyses voeren de directie en de intern
begeleidster klassenbezoeken uit om zicht te krijgen op het
pedagogisch klimaat en op het didactisch handelen.
Een sterk punt binnen de kwaliteitszorg vormen de audits (opgezet
vanuit het bestuur). Deze geven de school goed zicht op de sterke en
zwakke punten van het onderwijs op de school.
De kwaliteitszorg kan verder worden versterkt door - naast het
hiervoor genoemde punt - ook specifieke aspecten van de visie van de
school/het bestuur in de kwaliteitszorgsystematiek op te nemen.
Denk bijvoorbeeld aan de kernwaarden waar voor gekozen is (bijv.
eigenaarschap) en aan het ‘stimuleren de ontwikkeling van zelfkennis,
zelfvertrouwen en positief gedrag’.

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

3.2. Basisschool 't Maxend

Het leerstofaanbod voor taal en rekenen is dekkend voor de
kerndoelen en is opgebouwd in een doorgaande lijn. De leraren
maken voor deze vakgebieden gebruik van methodes waarvan de
inhouden de kerndoelen dekken. Ze werken er zodanig mee dat ook
het aanbod in de praktijk dekkend is.
De leerinhouden sluiten goed op elkaar aan, mede omdat de leraren
in de kleutergroepen werken met een beredeneerd aanbod gebaseerd
op leerlijnen en tussendoelen. De afgelopen jaren hebben de leraren
van de kleutergroepen hier behoorlijk in geïnvesteerd. Nu is er een
aanpak in gebruik waarbij de thema’s worden ingevuld vanuit een
bepaald kleuterprogramma dat vervolgens wordt aangevuld met
activiteiten die gekoppeld zijn aan leerlijnen uit een observatieinstrument.
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De school streeft nadrukkelijk een brede vorming van de leerlingen na.
Daarom is er naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, een
duidelijk aanbod voor de sociale vorming van de leerlingen. Sinds
enige tijd is de school ook bezig met de implementatie van de
zogenaamde executieve functies.
De leraren hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen,
zowel op cognitief gebied als voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Zij maken gebruik van observaties, methodegebonden
en methode-onafhankelijke toetsen. Al deze gegevens worden benut
om de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen te volgen en te
analyseren. Voor dit laatste werkt de school met de zogenaamde 4 x
D-aanpak (Data-duiden-doelen-doen). De inventarisatie en analyse
van deze gegevens leidt tot onderwerpen (of vakken) waar extra
aandacht aan moet worden besteed. Dit is voor elke groep uitgewerkt
in het focusplan en op basis daarvan maken de leraren een
werkdocument (placemat). Deze aanpak leidt ertoe dat de leraren niet
alleen zicht hebben op hun groep, maar ook op een planmatige en
gerichte manier hulp en begeleiding kunnen bieden. Een
ontwikkelpunt hierbinnen is de kwaliteit van de analyse van trends of
stagnaties in ontwikkeling. Deze is verschillend in diepgang (tussen
leraren en tussen vakgebieden). Hierin zou de school zich nog moeten
versterken. Daarnaast zou de school de 4 x D-aanpak in de toekomst
ook kunnen gaan toepassen op cognitieve vakgebieden die minder
toetsbaar zijn (bijvoorbeeld mondelinge communicatie, stellen).
Het didactisch handelen van het team is goed. In de groepen heerst
een positief leerklimaat, waarin de leerlingen actief betrokken zijn. De
leraren geven heldere uitleg, ze passen differentiatie toe, er heerst
rust in de groepen en de lessen hebben een duidelijke opbouw.
Daarnaast is er in de hele school een aanpak gekozen voor de
toepassing van werkvormen die de betrokkenheid van de leerlingen
bevordert. Deze is duidelijk zichtbaar in de lessen. De school werkt
veel met gecombineerde groepen. Opvallend is dat de zelfstandigheid
van de leerlingen goed is.
Veel elementen van het didactisch model dat de school heeft gekozen,
‘de goede les’, zijn in de meeste groepen goed herkenbaar. Sterk punt
daarbij is niet alleen de al eerder genoemde structuur en opbouw van
de les, maar ook de focus op het doel van de les. Sommige leraren
slagen er goed in om de leerlingen te betrekken bij (het verwoorden
van) het lesdoel. Leerlingen worden niet alleen betrokken bij de
doelen van de les, maar ook bij doelen die in een bepaald lesblok voor
henzelf centraal staan. De werkwijze van de datamuur is goed bekend
bij de kinderen en heeft een positieve invloed op de betrokkenheid
van de leerlingen bij de doelen.
De school zou in de toekomst het gebruik van de datamuur kunnen
verbreden naar minder makkelijk toetsbare doelen.
Het didactisch handelen van de leraren kan verder tot ontwikkeling
worden gebracht door meer aandacht te schenken aan interactie over
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strategieën en (procesgerichte) feedback. Nu hebben leraren soms de
neiging om interactie tussen leraar en leerling en leerlingen onderling
over de aanpak en over hogere orde denkvaardigheden te beperken.

De cognitieve eindresultaten zijn van ruim voldoende niveau. De
afgelopen drie jaar scoorde de school op de afsluitende toets aan het
einde van de basisschoolperiode steeds rond het gemiddelde van
scholen met vergelijkbare leerlingenpopulatie. In een jaar heeft de
school een aanpassing van de score doorgevoerd door enkele
leerlingen uit de berekening te laten.
Momenteel ligt er binnen de stichting weliswaar veel nadruk op
verbetering van toetsresultaten, maar de school streeft nadrukkelijk
brede vorming van leerlingen na. Om die reden zou de school in de
toekomst ook voor moeilijk meetbare gebieden opbrengsten moeten
proberen vast te stellen.

De school heeft de kwaliteitszorg zodanig ingericht dat er via
verschillende activiteiten zicht ontstaat op de kwaliteit van het
onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is de analyse van
de opbrengsten via de 4 x D-aanpak. Minstens twee keer per jaar
worden de resultaten van de toetsen via deze aanpak op groeps- en
schoolniveau in kaart gebracht. De conclusies beschrijft de directie in
de zogenaamde zelfevaluatie. Een ontwikkelpunt is de kwaliteit van
de analyse. Deze zou breder kunnen door sterker dan nu gebeurt alle
relevante facetten van het onderwijsleerproces (inhouden, tijd,
didactisch handelen, zorg) bij de analyse te betrekken. Dit gebeurt nu
in wisselende mate. Hieraan kan de verdere ontwikkeling van de
onderzoekende houding van de leraren verbonden worden, door
bijvoorbeeld de kennis te verdiepen over de kenmerken van effectief
onderwijs in een bepaalde vakgebied (bijv. begrijpend lezen).
Naast de analyse van de resultaten zijn er nog andere activiteiten om
zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. De school neemt
bijvoorbeeld op gezette tijden tevredenheidspeilingen af en er vinden
regelmatig klassenobservaties plaats.
De onderwijsontwikkeling wordt ondersteund door de werkwijze
waarin elk schooljaar een jaarplan en jaarverslag wordt opgesteld.
Hierbij past de kanttekening dat de school erg veel doelen opneemt in

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

22/34

het jaarplan, waardoor - hoewel het ook getuigt van ambities - het
risico bestaat dat er te weinig focus is in de kwaliteitsontwikkeling.
De kwaliteitscultuur binnen de school is goed. De leraren werken
vanuit een gedragen en eensgezinde visie aan de vormgeving en
verbetering van het onderwijs op ’t Maxend. Zij spreken dezelfde taal
en zijn zich goed bewust van de koers van de school. Bij dit alles vormt
de visie van Novum ook een belangrijke inspiratiebron.
De gesprekken op de school lieten een gedreven en enthousiast(e)
schoolleiding en lerarenteam zien. De leraren typeren de
kwaliteitscultuur als een open en collegiaal klimaat waarin iedereen
kansen krijgt en ook ruimte om de schoolvisie in praktijk te brengen.
Daarnaast is er binnen de school - via klassenconsultaties - veel
aandacht voor ieders individuele professionele ontwikkeling. Ook de
schoolleiding doet regelmatig aan klassenbezoeken en geeft daarna
feedback aan de leraren.
Het team investeert ook het nodige in professionalisering.
Samenwerken en professionalisering spelen een grote rol in de
zogenaamde professionele leergemeenschappen die de school heeft
ingericht voor de belangrijkste vernieuwingsonderwerpen. De
onderzoekende houding kan nog een impuls krijgen door verdieping
van de theoretische kennis die van belang is voor de onderwerpen die
in de werkgroepen aan de orde zijn.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Resultaten onderzoek naar
risico's: basisschool Sint
Albertus
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij basisschool Sint Albertus.
De aanleiding voor dit onderzoek zijn zorgen bij zowel de inspectie als
het bestuur over deze school. De laatste drie jaar waren de
eindopbrengsten twee keer onvoldoende en het laatste jaar lagen
deze nét boven de ondergrens.
Omdat het een onderzoek naar mogelijke risico's van de
onderwijskwaliteit is, hebben we meer standaarden uit ons
onderzoekskader onderzocht, dan bij de verificatieonderzoeken. Wij
richten het onderzoek op vier kwaliteitsgebieden. Deze staan
hieronder genoemd. Per gebied is aangegeven welke standaarden zijn
onderzocht.
Onderwijsleerproces
• Aanbod (OP1)
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• (Extra) ondersteuning (OP4)
Schoolklimaat
• Veiligheid (SK1)
Onderwijsresultaten
• Resultaten (OR1)
Kwaliteitszorg en Ambitie
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
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Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool St. Albertus is van
voldoende niveau.
De meeste onderzochte standaarden zijn als voldoende beoordeeld,
de standaarden pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur zijn als goed
beoordeeld.
De directie van de school en het bestuur waren zich afgelopen jaren
heel goed bewust van de risicovolle kwaliteit en hebben om die reden
verbeterplannen opgesteld voor de groepen 7 en 8 en in november
2018 een audit laten uitvoeren. Uit de audit kwam als geheel een
positief beeld naar voren waaruit bleek dat de school inmiddels een
stevige verbeterslag had bewerkstelligd.
Een belangrijke conditie om daarbij tot verbetering van de
onderwijskwaliteit te komen, is de professionele cultuur binnen de
school. De afgelopen jaren is er al geïnvesteerd om deze professionele
cultuur te verbeteren, door te werken aan een gezamenlijke visie, met
en van elkaar te leren en feedback te (leren) geven. Dit proces heeft
zijn vruchten afgeworpen en inmiddels geleid tot een stevige basis om
tot verdere verbetering te komen.
Daarnaast lag de focus van de schoolontwikkeling op het verbeteren
van de basiskwaliteit: de basis op orde. De dalende lijn van de
resultaten op de basisvakgebieden wilde men keren. Om dit te
bewerkstelligen heeft de school de lijn die al is ingezet om het
didactisch handelen binnen de school op een hoger plan te krijgen,
stevig aangezet.
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4.1. Onderwijsproces

Aanbod
Het aanbod is als voldoende beoordeeld. De school heeft een
eigentijds, breed en beredeneerd leerstofaanbod dekkend voor de
kerndoelen en referentie niveaus. De methodes vormen in belangrijke
mate de leidraad voor de leraren. Het aanbod in de kleutergroepen is
gebaseerd op thema’s. Op basis van leerlijnen met tussendoelen
maken de leraren keuzes voor de invulling van deze thema’s. Daarbij
zijn er accenten gelegd op verbonden onderwijs en met sprongen
vooruit om met name het rekenonderwijs een stevige impuls te
geven. Voor de plusleerlingen is er gericht aanbod en MIND voor de
leerlingen met een nog grotere ontwikkelingsvoorsprong.
Er is een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving met veel
werkplekken in de school en de leerlingen kunnen ook ‘aan de muur
leren’ wanneer ze weer even een steuntje in de rug nodig hebben bij
bepaalde regels of aanpak.
De school is al enige tijd bezig om de leerkrachtvaardigheden en het
gebruik van leerlijnen te versterken.
Naast de aandacht voor instrumentele vaardigheden, streeft de school
nadrukkelijk brede vorming na. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht
besteed aan de sociale vorming van de leerlingen wat zonder meer
een sterk punt van de school en zichtbaar is aan het prettige
pedagogisch klimaat.
Ontwikkelkansen bij het aanbod zijn het verder uitbouwen en
vastleggen van het leren leren, de aanpak van leerstrategieën en de
inzet van 21ste eeuwse vaardigheden, waarin onder andere
samenwerkend leren en presenteren van belang zijn.
Zicht op ontwikkeling
Zicht op ontwikkeling is als voldoende beoordeeld.
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen door eigen
observaties en door gebruik te maken van methode gebonden en
methode onafhankelijke toetsen. Dit systeem werkt zodanig dat de
leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert goed worden
gesignaleerd. Dit was een verbeterpunt tijdens het vorige
inspectiebezoek van 2014.
In alle groepen is duidelijk welke leerlingen voor welk vak,
ontwikkelingsgebied of bepaalde gedragscomponenten extra
aandacht moeten krijgen. Om de extra hulp voor te bereiden werkt de
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school voor verschillende vakken met zogenaamde ‘focusplannen’,
waarin op basis van de groei of ontwikkeling van de leerlingen, voor
een specifieke aanpak wordt gekozen op basis van het zogenaamde ‘4
x D principe’: Data, duiden, doelen en doen. Verder houden de leraren
aan het begin van het leerjaar kind- ontwikkelgesprekken om goed
aan te kunnen sluiten op leerbehoeften van de leerlingen.
Ontwikkelkansen voor de school op dit gebied zijn om de
focusplannen nog meer te baseren op de leerrendement- en
vaardigheidsgroei- doelen van de leerlingen.
Vervolgens het tijdig constateren van eventuele zorgsignalen bij (te)
lage opbrengsten en daarin ook onder andere als verklarende factor
de leerkrachtkenmerken op te nemen.
Maar ook momenten van reflectie in de groep te kiezen om leerlingen
te kunnen observeren in hun aanpak, werkwijze en gedrag (de
zogenaamde ‘balkonscene’ voor de leerkracht).
Didactisch handelen
Het didactisch handelen is op schoolniveau als voldoende beoordeeld.
Dit betekent dat diverse aspecten van didactisch handelen zorgen
voor een goed leerklimaat en herkenbaar aanwezig zijn bij de leraren.
Zij kunnen heldere uitleg geven, er heerst rust in de groepen en de
lessen hebben een duidelijke opbouw. Ook zijn er vormen van
afstemming herkenbaar, zowel bij de instructie als binnen de
verwerking. Dat is mooi te zien aan de halfronde groepsopstelling van
werktafels voorin de lokalen, waar de leraren iedere aparte groep of
een cluster van leerlingen (extra) instructie kunnen geven. Dit is een
doorlopende aanpak door de hele school die in de praktijk goed en
prettig werkt en duidelijkheid en ‘relatieve rust’ geeft in de groepen.
Daarnaast is er in de hele school een aanpak gekozen voor de
toepassing van zelfstandig werken en van coöperatieve werkvormen.
Naast deze positieve kenmerken van het didactisch handelen zijn er
echter ook nog enkele verbeterpunten. De actieve betrokkenheid van
de leerlingen is op schoolniveau voldoende, maar er zijn wel duidelijke
verschillen tussen de groepen. Het gaat dan niet zozeer om structuur
in de groep, maar vooral om het activeren van het denken van de
leerlingen.
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten laat duidelijk zien dat
zij er sterk op gericht zijn om voor de leerlingen een veilig klimaat te
creëren. De leraren bemoedigen de leerlingen en geven ook vaak
positieve feedback.
Ontwikkelkansen op het gebied van didactisch handelen zijn het
afspraken maken over de beurtenverdeling door de school (wanneer
leerlingen door de leerkracht worden aangewezen of wanneer ze hun
vinger opsteken).
Daarnaast is het raadzaam om een schoolnorm voor professioneel
leerkrachtgedrag in de vorm van leerkracht competenties en
vaardigheden op de Albertusschool vast te stellen, zodat iedereen
weet wat er van de leerkrachten aan vaardigheden en competenties
wordt verwacht.
Tenslotte het kritisch (leren) reflecteren en evalueren van zowel de
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leerlingen als de leraren op het eigen werk en de lessen en het geven
van feedback daarop. Dat versterkt het inzicht in eigen kwaliteiten en
leerpunten.
Extra ondersteuning
Voor een aantal leerlingen heeft de school het besluit genomen om
hen een aangepast programma te laten volgen. Een deel van deze
leerlingen krijgt ook extra ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband. Voor deze leerlingen is een
ontwikkelingsperspectief opgesteld met een plannend aanbod en
voor leerlingen die een ander aangepast programma volgen zijn er
uitgewerkte eigen leerlijnen waarmee een plannend aanbod wordt
gerealiseerd. Hiermee werkt de school gericht aan de ononderbroken
ontwikkeling van deze leerlingen.
De opgestelde ontwikkelingsperspectieven bevatten een einddoel/
eindniveau dat wordt nagestreefd en ook tussendoelen en een
uitwerking in aanbod/leeractiviteiten waarmee de realisatie van de
doelen wordt nagestreefd.
Verder is er sprake van vroegsignalering bij de leerlingen zoals
bijvoorbeeld het digitaal hoogbegaafdheidsprotocol en het
dyslexieprotocol, maar ook voor de plus- en MIND leerlingen is er een
gerichte aanpak.
Ontwikkelkansen zijn het periodiek evalueren of het aanbod het
gewenste succes heeft en bij te stellen is waar nodig en het aandacht
blijven houden voor het concreet verwoorden wát er precies wordt
aangepakt en door wie in de school en dat ook goed vast te leggen.
Tenslotte het stellen van grenzen als school waar men zich niet of juist
wel handelingsverlegen in voelt ten aanzien van specifieke leerlingen
die veel extra ondersteuning nodig hebben die de school niet (of nog
niet) kan bieden.

4.2. Schoolklimaat

De school voert actief beleid om een veilige omgeving voor de
leerlingen en leraren te realiseren. Hierbij is er ook aandacht gericht
op het voorkomen en behandelen van pestgedrag en
veiligheidsincidenten. Er zijn heldere afspraken gemaakt over
omgangsvormen en er zijn gedragsregels opgesteld voor leerlingen.
Deze hangen goed zichtbaar in de klaslokalen. Jaarlijks voert de school
een meting uit naar de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De
school geeft veel aandacht aan het voorkomen van gedragsincidenten
via een planmatige en methodische aanpak. Deze aanpak is goed
bekend bij de leerlingen waarmee gesproken is.
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Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school, het is
stimulerend en is zichtbaar aan de leeromgeving en gebruikte
materialen en leermiddelen, zowel binnen als buiten het klaslokaal en
bewust kunnen “leren aan de muur”. Er heerst een prettige en goede
sfeer van rust en structuur in de school en er zijn duidelijke afspraken
die ook worden gecheckt op nakomen.
Het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen wordt door
de leerkrachten gemeten en de leerlingen van de bovenbouw scoren
dit zelf ook. De tevredenheid van leerlingen, ouders en team wordt
periodiek gemeten.
Uitspraken van leerlingen bevestigen dat “het is een fijne school met
een thuisgevoel en er zijn fijne leerkrachten die ons goed helpen”.

4.3. Onderwijsresultaten

De eindresultaten zijn over het geheel genomen net van voldoende
niveau. De afgelopen drie jaar waren ze tweemaal onvoldoende (2016
en 2017). In 2018 is een leerling uit de berekening gehaald, hierdoor
kwam de score net boven de ondergrens uit. De conclusie is dus
weliswaar voldoende, maar de situatie is ook nog risicovol. De directie
is zich hier van bewust en heeft de afgelopen twee jaar een belangrijk
deel van de verbeteractiviteiten gericht op verhoging van de
resultaten (o.a. verbetering van didactisch handelen en het investeren
in de professionele cultuur). Er zijn diverse analyses van de
toetsresultaten beschikbaar, de school maakt hier veel werk van. De
focus ligt momenteel sterk op het verbeteren van de resultaten van de
basisvakgebieden.
Dat is al te zien aan de betere resultaten die de school behaalt op de
tussentoetsen in met name de onder- en middenbouw. De
verwachting van de huidige groep 8 is dat zij dit jaar een voldoende
eindscore gaan behalen.
De school streeft daarnaast ook nadrukkelijk brede vorming na
(eigenaarschap, 21ste eeuwse vaardigheden, etc.). In de toekomst ligt
hier de uitdaging om ook voor moeilijk meetbare en ook zeer
betekenisvolle vaardigheden ‘opbrengsten’ vast te stellen. Het ligt
wellicht voor de hand om dan naast toetsing ook andere vormen van
evalueren te introduceren.
Ontwikkelkansen bij de resultaten zijn het formuleren van de ambitie
die de school wil bereiken bij de tussen en eindtoetsen, maar ook het
naar buiten brengen van de sociale resultaten omdat de school daar
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immers veel werk van maakt. En tenslotte het na 3 jaar vaststellen of
de leerlingen nog steeds op de door de school verwezen vorm van
voortgezet onderwijs zitten, daarmee weet de school of zij goed in
staat is de leerlingen naar de juiste vormen van voortgezet onderwijs
te verwijzen.

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg van de school is zodanig ingericht dat het mogelijk is
om zicht te krijgen op de kwaliteit van de belangrijke onderdelen van
het onderwijs. Er is een planmatige, cyclische aanpak van
verbeteringen en vernieuwingen. De directeur en intern begeleider
stellen bijvoorbeeld van de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem
analyses op. Ook de resultaten van de eindtoets worden
geanalyseerd. De school pakt dit gedegen aan. Er zijn verschillende
analyses opgesteld die allemaal via een vaste systematiek van ‘Data,
duiden, doelen, doen zijn uitgevoerd. Deze gestructureerde aanpak is
goed, bij de stap ‘duiden’ zou er nog verdieping aangebracht kunnen
worden door bij de vraag naar de verklaring van tegenvallende
resultaten alle relevante kenmerken van het onderwijsleerproces te
onderzoeken. Dat betekent dus naast de leerlingenkenmerken en
aanbodkenmerken, ook de leerkrachtkenmerken daarin mee te
nemen.
Naast de analyses van toetsen werkt de school met
tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Een
sterk onderdeel van de kwaliteitszorg vormen klassenobservaties
door de directeur, de leider en de intern begeleider. Hiermee ontstaat
direct zicht op de kwaliteit van het onderwijsleerproces in de groepen
en krijgen de personeelsleden feedback op waar hun kracht ligt en
waar eventuele ontwikkelpunten liggen. Het opstellen van een profiel
van ‘de Albertus professional’, waarin wordt vastgelegd wat er van de
leraren aan competenties wordt verwacht, zou daar nog een goede
aanvulling op kunnen zijn. Daarmee wordt de onderwijskwaliteit
tevens geborgd.
Sterk is dat het bestuur inzet op audits met collega’s van andere
scholen en is een prima aanvulling op alle reeds beschikbare
instrumenten voor de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs.
De kwaliteitscultuur binnen de school heeft een positieve
ontwikkeling doorgemaakt. De school heeft hier de afgelopen twee
jaar ook stevig in geïnvesteerd. Daarvóór heeft de school een
turbulente periode meegemaakt met veel wisselingen, zowel in de
directie als binnen het team.
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Het team van basisschool St. Albertus zat in een cultuur die
gekenmerkt werd door hardwerkende individuele leraren
(zogenaamde Eilandjes) naar inmiddels een team dat goed
gezamenlijk samenwerkt en profiteert van elkaars deskundigheid
(zogenaamde Wij-landjes) en waarin stabiliteit is. Er is openheid en de
professionele samenwerking tussen teamleden is dan ook sterk
gegroeid, wat bijvoorbeeld zichtbaar is aan de grote inzet van de
teamleden, de trots op het samen de schouders eronder zetten en de
visitaties bij elkaar.
De teamleden waarmee we gesproken hebben, geven daarnaast aan
dat de directeur een positieve invloed heeft op deze ontwikkeling. De
mensen worden gezien en gehoord en de directeur stuurt op
transparante wijze naar een door het team gedragen gezamenlijke
visie en aanpak door de school.
Het is evident dat de professionele samenwerking binnen de school
een belangrijke voorwaarde is om erin te slagen de kwaliteit van het
onderwijs op een hoger plan te krijgen en te houden.
De leraren werken doorlopend aan hun professionaliteit, door zowel
individuele als teamscholing te volgen en dat vast te leggen in een PAS
(Persoonlijke Afspraken Set), dat als systeem in de plaats is gekomen
van de POP’s en veel meer draagvlak heeft voor het ter hand nemen
van ieders persoonlijke ontwikkeling. Er is op veel vlakken
deskundigheid in huis, zoals specialisten hoogbegaafdheid, vve,
rekenen, (begrijpend)lezen, kids skills, etcetera.
Ontwikkelkansen zien we door het op schoolniveau op basis van de
observaties van de directie, bundelen van good practices en
aandachtspunten in de onderwijsprocessen.
En tenslotte het vieren van behaalde successen binnen het team.

4.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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5 . 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.
In maart 2019 heeft de inspectie van het onderwijs het vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen bij Novum afgerond. Door middel van
dit onderzoek is nagegaan of ‘het bestuur op zijn scholen zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen’. De conclusie
van het onderzoek is dat hieraan voldaan wordt. In de uitgevoerde
verificatieonderzoeken op de scholen is op enkele standaarden zelfs
de beoordeling goed gegeven.
De gesprekken met en bevindingen van de inspectie hebben binnen
Novum bijgedragen aan het organisatiebewustzijn. De inspecteurs
hebben oog en waardering gehad voor de kwaliteit die in het
onderwijs aanwezig is. Dit gegeven, in combinatie met de
ontwikkelkansen die door de inspecteurs worden geduid, helpt
Novum om de ambities voor de toekomst aan te scherpen.
Het bestuur ziet het beschreven kwaliteitsbeeld als een goed
uitgangspunt voor de verdere groei en ontwikkeling van het onderwijs
van Novum. De basiskwaliteit is op orde. Op deze kwaliteit wordt ook
de komende jaren binnen Novum volop de aandacht gehouden.
Tegelijkertijd zijn de Novum scholen in de positie geraakt om eigen
accenten te zetten, passend bij de context van de school. Daarmee
kunnen de scholen nog meer het verschil maken en van betekenis zijn
voor de brede ontwikkeling van hun leerlingen. Het bestuur en de
directies zullen de in dit rapport geschetste ontwikkelkansen daartoe
nadrukkelijk in dit proces betrekken.
De bovengenoemde omstandigheid sluit aan bij het aangereikte
inzicht dat de Novum scholen winst kunnen behalen in het
expliciteren van eigen ambities en normen. De Novum scholen
hebben verschillende contexten. Zij verschillen van elkaar in populatie
of onderwijskundige visie en ontwikkeling. Initiatieven tot het
explicieter formuleren van eigen ambities, zoals bijvoorbeeld het
opstellen van eigen opbrengstennormen, zijn reeds eerder in het
schooljaar 2018-2019 gestart. Het bewustzijn ten aanzien van de
betekenis van de schoolcontext voor de inrichting van het onderwijs
op de eigen school, krijgt de komende jaren een vaste plek op de
agenda van zowel de scholen als het bestuur.
In dat proces zal ruimte gelaten worden aan de directies en de teams.
Het is vooral aan hen om in samenspraak, en op grond van eigen
deskundigheid en ervaring, het onderwijsproces af te stemmen op de
context van de school. Daarbij is een aantal factoren van belang. In dit
verband worden vanuit het bestuur tijd en middelen gefaciliteerd voor
het bekrachtigen of ontwikkelen van onder andere:
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• een heldere visie (professioneel kader);
• een, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, gedeelde
kennisbasis ten aanzien van effectief onderwijskundig handelen;
• een cultuur van samen onderzoekend en lerend zijn (volgens de
methodiek van actie-onderzoek).
Onder andere op deze wijze zullen de aanbevelingen van de inspectie
een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van
het onderwijs op de Novum scholen. Het bestuur spreekt dan ook
haar waardering en dank uit over de werkwijze van de inspectie
tijdens dit vierjaarlijks onderzoek.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

