Stichting Wolderwijs

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 4 december 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 Stichting Wolderwijs. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Stichting Wolderwijs slaagt erin om de kwaliteit van het onderwijs op
de scholen te waarborgen. Het bestuur zorgt voor een stelsel van
kwaliteitszorg dat de scholen en het bestuur zicht biedt op de kwaliteit
en de scholen in staat stelt om zich planmatig te verbeteren. Het
bestuur schept condities die op de meeste scholen die we bezochten,
leiden tot een goede professionele kwaliteitscultuur. Voor het intern
toezicht hanteert Wolderwijs de code goed bestuur. Er is sprake van
goede informatievoorziening en een gestructureerde uitoefening van
de toezichttaken.

Bestuur: Stichting Wolderwijs
Bestuursnummer: 41895

Aantal scholen onder bestuur: 10
Totaal aantal leerlingen: 1282
(Teldatum: 1 oktober 2018)
Lijst met onderzochte scholen:
't Oelebröd (10UN),
De Rozebottel (18KU),
De Horst (18NN),
De Bosrand (11GK).

Het bestuur voert intern en extern met belanghebbenden een actieve
dialoog over het onderwijs en zijn strategisch beleid. IKC-ontwikkeling
en voorschoolse educatie via een nevenstichting bieden Wolderwijs
kansen om het onderwijs te versterken. Het bestuur en de scholen
verantwoorden zich over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Op geen van de tien scholen doen zich (ernstige) kwaliteitsrisico's
voor. Op de vier scholen die we bezocht hebben zijn de
kernstandaarden zicht op ontwikkeling (OP2) en didactisch handelen
(OP3) tenminste Voldoende en een enkele keer Goed. De scholen
hebben hun leerlingen in beeld en stemmen het onderwijs af op de
verschillen in onderwijsbehoeften. De leraren bieden een doelgerichte
uitleg en zorgen voor actieve betrokkenheid van leerlingen en een
taakgerichte werksfeer.
Wat moet beter?
We hebben bij het bestuur geen tekortkomingen geconstateerd, die
een herstelopdracht vragen. We zien bij één van de onderzochte
scholen, 't Oelebröd, dat verbetering nodig is bij het vaststellen van de
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benodigde hulp voor leerlingen die zich niet naar verwachting
ontwikkelen. De school krijgt daarvoor een herstelopdracht.
Wat kan beter?
Het bestuur kan het zicht op de kwaliteit aanscherpen door vooraf bij
thema's uit het strategisch beleid aan te geven hoe ze de resultaten
evalueert, zo veel mogelijk vanuit het perspectief van het effect op
leerlingen. In samenhang hiermee zou in het bestuursverslag
gerapporteerd kunnen worden in welke mate de tien scholen hun
eigen doelen binnen de strategisch thema's behalen.
We denken ook dat de kwaliteit van jaarplannen en de evaluatie
daarvan door de scholen beter kan. Ook daarbij gaat het om het
aanscherpen van het verwachte resultaat van de inspanningen
bij verbeteronderwerpen en een norm voor succes.
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal
onderdelen kan worden verbeterd, te weten:

Toezichthouder
• De intern toezichthouder kan vanaf de volgende
bestuursverslagen meer aandacht geven aan de verantwoording
over de resultaten van zijn handelen.
• Het interne toezicht op de doelmatige besteding van het geld dat
het bestuur krijgt van het Rijk wordt niet toegelicht.
Bestuur
• Wij vinden dat het bestuur in de volgende bestuursverslagen
meer aandacht kan geven aan de verantwoording over de
besteding van de middelen passend onderwijs en daarnaast de
informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf kan verbeteren.
Op de scholen zien we mogelijkheden voor verdere verbetering van
het zicht op ontwikkeling(OP2) en het didactisch handelen (OP3). Bij
het zicht op ontwikkeling gaat het vooral om de kwaliteit van het
analyseren van de ontwikkeling en het vertalen van conclusies
daarover naar het handelen van de leraar. Bij het didactisch handelen
vragen we aandacht voor het (vroegtijdig) nagaan of leerlingen de stof
begrijpen en de feedback over de aanpak die leerlingen hanteren.
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Vervolg
Het bestuur van Stichting Wolderwijs komt in aanmerking voor een
nieuw onderzoek naar bestuur en scholen over vier jaar. Verder
bezoeken we de scholen die niet bij de verificatie zijn betrokken en
niet recent zijn bezocht, de komende jaren met een themaonderzoek.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode september - oktober 2019 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Wolderwijs. 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

●

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. 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
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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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
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen.
Onderstaande tabel 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

2

3

4

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

●

●

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

●

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

OP4 (Extra) ondersteuning
OP5 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie

KA3 Verantwoording en dialoog

1. 't Oelebröd, 2. De Rozebottel, 3.De Horst, 4 De Bosrand

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
leraren en verschillende lessen bezocht.
Bestuursbeleid
Het bestuur heeft in het strategisch beleidsplan 2015-2019 onder het
motto “samen de sterke basis voor de toekomst” onder meer ingezet
op het vergroten van de bekwaamheid van de leraren en het
opbrengstgericht werken. In het hoofdstuk over de kwaliteit van het
onderwijs is het als volgt verwoord:
“Wolderwijs heeft de ambitie uit te groeien naar
excellente scholen, die boven het predicaat ‘voldoende’
van de inspectie liggen. Kwaliteit van onderwijs is vooral
sterk afhankelijk van de kwaliteit van de leerkracht en
de directeur, zo wijst onderzoek uit. Wolderwijs zet de
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komende vier jaren daarom extra in op verhoging van
die kwaliteit.
Wolderwijsscholen werken opbrengstgericht. De term
‘opbrengsten’ verwijst naar resultaten. We werken binnen
de stichting Wolderwijs aan het bewust, systematisch
en cyclisch volgen van optimale resultaten.”
In het strategisch beleidsplan is over het handelen van de leraren
onder meer als doel gesteld: “Alle leerkrachten van Wolderwijs
beschikken over excellente differentiatievaardigheden” en “Al onze
scholen werken met een gevalideerde vaardigheidsmeter”. Voor het
opbrengstgericht werken is gemeenschappelijk beleid vastgesteld in
een notitie “Opbrengstgericht werken Wolderwijs”. In die notitie is
een werkwijze afgesproken voor het uitvoeren van trendanalyses van
de leerresultaten, het analyseren op school-, klas- en leerlingniveau
en het stellen van doelen voor het vervolgonderwijs."
Tijdens de verificatieonderzoeken onderzoeken we daarom de
standaarden:
• Zicht op ontwikkeling (OP2) vanwege het analyseren van de
ontwikkeling van alle leerlingen en het afstemmen van het
onderwijs op die analyse, het verdiept nagaan van oorzaken voor
stagnerende ontwikkeling en het doelgericht werken aan hiaten
bij leerlingen met achterstanden, maar ook het bepalen en
afstemmen van het onderwijs voor meerbegaafde leerlingen.
• Didactisch handelen (OP3) vanwege het belang van het vergroten
van de competenties van de leraren en het streven naar
excellente differentiatievaardigheden.
• Kwaliteitszorg (KA1) We kijken onder meer naar de zelfevaluatie
van leeropbrengsten en de didactische kwaliteit, evenals de
consequenties vanuit die zelfevaluatie naar het planmatig
verbeteren van de kwaliteit.
• Kwaliteitscultuur (KA2), vanwege de nadruk die het bestuur legt
op de ontwikkeling van vakbekwaamheid van de leraren, de
verbindende en aansturende rol van de schoolleider en de
bovenschoolse faciliteiten voor ontwikkeling en uitwisseling.
Deze vier standaarden in het verificatieonderzoek onderzoeken we
vanuit drie invalshoeken:
• Wat is ons kwaliteitsoordeel op de standaarden op schoolniveau?
• In hoeverre komt het beeld van het bestuur overeen met ons
beeld? En wat betekent dit voor ons oordeel op de standaarden
van het kwaliteitsgebied ‘Kwaliteitszorg en Ambitie’ op
bestuursniveau?
• In hoeverre zien we de sturing van het bestuur terug op
belangrijke beleidsthema’s van het bestuur, zoals verwoord in het
strategisch beleidsplan 2015-2019?
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Legenda

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
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken op de scholen.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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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. Daarnaast staat hierin in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel
We stellen vast dat het bestuur van de Stichting Wolderwijs zicht heeft
op de kwaliteit van het onderwijs en de beleidsthema's die in het
strategisch beleidsplan zijn afgesproken. Het bestuur schept goede
voorwaarden voor kwaliteitsverbetering en stuurt succesvol op het
behalen van gestelde doelen. Ook voldoet het bestuur aan de eisen
van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. Wij zien op dit moment
geen financiële risico’s die het voortbestaan van het bestuur binnen
nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.

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.
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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 het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Op bestuursniveau beoordelen we de standaard Kwaliteitszorg (KA1)
als Voldoende.
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht voor de
scholen en het bestuur. Naast de aandacht voor het versterken van de
basiskwaliteit geeft het strategisch beleidsplan de scholen thema's
waarop ze zich doelen stellen. Met behulp van instrumenten voor
zelfevaluatie, tevredenheidsenquêtes en interne audits krijgen de
school en het bestuur zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
school.
Verbeteronderwerpen komen in een jaarplan terecht en doorlopen de
cyclus van planning, uitvoering en evaluatie. Het bestuur bespreekt
regelmatig de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling en andere
zaken met de scholen. Daarbij vervult het bestuur vooral een
ondersteunende en stimulerende rol. Het bestuur is minder helder in
het uitspreken van oordelen over de kwaliteit van uitvoering en de
evaluatie. De jaarplannen en de evaluatie daarvan laten zien dat het
bestuur en de scholen nog scherper kunnen formuleren wat ze willen
bereiken en bereikt hebben bij de verschillende onderwerpen.
De verificatieonderzoeken laten zien dat de kwaliteit op de
onderzochte standaarden van het onderwijsleerproces, het zicht op de
ontwikkeling (OP2) en het didactisch handelen (OP3) overwegend
voldoende is. De Kwaliteitszorg (KA1) is voldoende en de
Kwaliteitscultuur (KA2) waarderen we overwegend als goed. Daaruit
blijkt dat de voorwaarden aanwezig zijn om goede scholen te
realiseren.
Als we kijken naar het opbrengstgericht werken als een van de
speerpunten uit het strategisch beleid 2015-2019, zien we dat alle
scholen hier aandacht aan besteden. De kwaliteit van de analyses kan
echter nog beter. Ook kan het goed zijn om bij de werkwijze meer
rekening te houden met de kleine scholen, waar analyses voor
jaargroepen minder zinvol zijn.
Uit de verificaties blijkt dat de scholen werken aan het versterken van
didactische competenties van de leraren. Hoewel we verschillen
tussen en binnen de scholen zien, is de kwaliteit over het geheel
voldoende tot ruim voldoende. De ambitie voor excellente
differentiatievaardigheden uit het strategisch beleidsplan blijkt echter
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nog niet gerealiseerd. We denken dat het nodig is om de
gewenste groei in didactische competenties beter in kaart te brengen,
mogelijk aan de hand van meer specifieke observaties op dit punt.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het bestuur van Wolderwijs heeft een kwaliteitscultuur die we als
Goed waarderen.
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur. Bij de verificatie
blijkt dat het intern toezicht actief en systematisch wordt uitgevoerd.
De Raad van Toezicht vindt dat ze tijdig en volledig wordt
geïnformeerd door het bestuur. Er is tevens sprake van een goede
dialoog over het strategisch beleid van het bestuur. Bevindingen uit de
kwaliteitszorg worden gedeeld en het intern toezicht gaat vanuit haar
rol ook zelf op onderzoek uit bij scholen. Er is een structureel contact
met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Een sterk punt in de kwaliteitscultuur is de zichtbaarheid en de
betrokkenheid van het bestuur bij de scholen. In de
verificatieonderzoeken op de scholen stellen we vast dat op drie van
de vier scholen sprake is van een waardering Goed op de standaard
kwaliteitscultuur. Het bestuur faciliteert de professionele ontwikkeling
en het onderhoud van de vakbekwaamheid van leraren en
schoolleiding. Het personeelsbeleid is gericht op sterk
onderwijskundig leiderschap en biedt leraren professionele ruimte
binnen gestelde kaders. We merken op de scholen veel draagvlak voor
de gewenste ontwikkeling.
Een ander sterk punt is dat het bestuur zorg draagt voor verbinding en
uitwisseling tussen scholen. Daarbij hebben kleine scholen een
meerschoolse directie, die de uitwisseling van ervaringen en expertise
(specialisaties) bevordert, terwijl de scholen toch hun eigen
ontwikkeling kunnen doormaken.
Ook heeft het bestuur de verbinding en uitwisseling tussen scholen en
leraren binnen de stichting naar tevredenheid van het personeel
georganiseerd. Leraren zijn zeer tevreden over de mogelijkheden tot
professionalisering die de eigen Wolderwijsacademie biedt.
Met de ontwikkeling van de scholen tot een IKC of het aanhaken van
voorschoolse educatie bij kleinere scholen, toont het bestuur ambitie
die aansluit bij een bredere behoefte in de regio.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
We beoordelen de standaard als Voldoende. Stichting Wolderwijs
verantwoordt zich in voldoende mate over de eigen prestaties en
besteedt goede aandacht aan de dialoog over zijn beleid.
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Het bestuur vervult een actieve rol binnen de gemeente De Wolden en
het samenwerkingsverband waartoe ze behoort. Bij de IKContwikkeling zijn verschillende partners betrokken.
De dialoog over het strategisch beleid wordt intern en extern breed
gevoerd. Uit de verificatie blijkt dat de medezeggenschap serieus
genomen wordt door het bestuur. Er is volgens de GMR sprake van
transparante besluitvorming waar de medezeggenschap haar rol in
kan spelen.
Het bestuur verantwoordt zich in zijn jaarverslag en andere
rapportages, zoals die aan het intern toezicht. De verantwoording
over de onderwijskwaliteit en de resultaten van het strategisch beleid
in het jaarverslag is tamelijk globaal. Dit zou kunnen verbeteren door
meer gebruik te maken van de evaluaties van strategische doelen uit
het scholenveld. Ook kan het helpen om vooraf een concrete norm te
stellen voor het succes bij strategische doelen, rekening houdend met
de verschillen in uitgangssituatie van de scholen.
De scholen kunnen de verantwoording versterken door in de
schoolgids op basis van hun evaluatie en analyse meer
verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten bij
verbeteronderwerpen en de leerresultaten op schoolniveau.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2016

2017

Prognose
2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,17

2,58

1,94

1,41

1,12

1,02

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,77

0,81

0,78

0,76

0,73

0,73

Weerstandsvermogen

< 5%

38,21%

39,41%

33,49%

30,10%

27,88%

27,73%

Huisvestingsratio

> 10%

7,35%

7,36%

6,49%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-3,90%

2,04%

-2,93%

-3,41%

-2,91%

-1,20%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Het bestuur beschikt over
voldoende middelen om de verwachte negatieve resultaten 2019-2021
op te vangen.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Rjo worden
namelijk toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• Toelichtingen op de werking van het interne risicobeheersingsen controlesysteem zijn niet vastgelegd in het jaarverslag 2018.
• De beheersingsmaatregelen om de risico’s af te dekken zijn niet
voldoende toegelicht.
• Wij geven het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te
verbeteren door een duidelijke verbinding te maken tussen de
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch
beleid in de jaarverslagen vanaf 2019.
• De intern toezichthouder heeft wel verantwoording afgelegd,
maar de resultaten en/of het effect van het handelen ontbreekt
hierin.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is.
De Raad van Toezicht moet in het bestuursverslag verantwoording
afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat opleverde.
Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige besteding van het
overheidsgeld dat het bestuur ontving. De informatie hierover
ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij vragen de intern
toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen hieraan meer
aandacht te geven.
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Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur rapporteert aan de hand
van een (interne) audit voor 1
augustus 2020 of deze tekortkoming
is opgeheven.

Wij stellen na kennisname van de
bestuursrapportage en de audit vast
of de tekortkoming is opgeheven.

Bestuur
• Geen herstelopdrachten
Scholen
't Oelebröd (10UN)
De school biedt zwak presterende
leerlingen extra zorg, maar
onduidelijk is of die zorg goed is
toegesneden op de problemen van
de leerling.
Binnen de standaard OP2 Zicht op
ontwikkeling
voldoet de school niet aan art. 8
eerste lid en art. 8 vier lid van de
WPO
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
Hieronder geven we in een tabel een overzicht van de oordelen en
waarderingen op de onderzochte standaarden bij de
verificatieonderzoeken op de scholen. We lichten in algemene zin het
oordeel Voldoende kort toe. Specifieke aandachtspunten hebben de
scholen in de terugkoppeling mondeling gekregen. In het vervolg van
het hoofdstuk geven we per school alleen toelichting op de
standaarden, waar we een herstelopdracht bij geven en standaarden
die we als Goed hebben gewaardeerd.
Verificatie
School

1

2

3

4

OP2 Zicht op ontwikkeling

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Goed

OP3 Didactisch handelen

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

KA1 Kwaliteitszorg

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

KA2 Kwaliteitscultuur

Voldoende

Goed

Goed

Goed

Onderwijsproces

Kwaliteitszorg en ambitie

1. 't Oelebröd, 2. De Rozebottel, 3.De Horst, 4 De Bosrand

Toelichting op het oordeel Voldoende bij de onderzochte
standaarden
Zicht op ontwikkeling
De school volgt de leerlingen in hun ontwikkeling met observaties,
toetsen en een leerlingvolgsysteem. De leraren gebruiken de
informatie om de leerlingen in te delen in instructiegroepen en te
bepalen wie extra ondersteuning nodig heeft. Zo stemmen ze het
onderwijs af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Leraren
evalueren periodiek of de leerlingen zich naar verwachting
ontwikkelen en analyseren de oorzaken als de groei achterblijft. Een
deel van de leerlingen krijgt hulp buiten de groep.

Didactisch handelen
We herkennen dat de leraren het afgesproken didactisch model in de
praktijk hanteren. Het model voorziet in een logische opbouw,
doelgerichte uitleg en een duidelijke structuur van de lessen. Leraren
zetten werkvormen in die de leerlingen activeren. Ze stemmen het
onderwijs af op verschillen. In de groepen heerst een ordelijke en
rustige werksfeer.
Kwaliteitszorg
De school werkt met een stelsel van kwaliteitszorg en instrumenten
waarover bovenschools afspraken zijn gemaakt. Met behulp van
instrumenten voor zelfevaluatie, tevredenheidsenquêtes en interne
audits krijgt de school zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
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school. Verbeteronderwerpen komen in een jaarplan terecht en
doorlopen de cyclus van planning, uitvoering en evaluatie.

Kwaliteitscultuur
De schoolleiding en het team werken aan de ontwikkeling van de
onderwijskwaliteit. Binnen het team is draagvlak voor ontwikkeling en
de onderwijskundige aansturing daarvan vindt voldoende plaats.
Leraren onderhouden hun bekwaamheid door teamgerichte scholing
en professionalisering en ze maken individueel gebruik van de
mogelijkheden tot nascholing die het bestuur biedt. Er is tevens
sprake van ervaringsuitwisseling tussen scholen.
Overige wettelijke voorschriften
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen, tenzij
hierna bij de school is vermeld.

3.1. o.b.s.'t Oelebröd

Zicht op ontwikkeling
We beoordelen de standaard als Voldoende, maar we geven een
herstelopdracht voor een aspect dat van belang is voor de kwaliteit.
We geven de herstelopdracht op basis van het volgende. We missen
dat bij individuele leerlingen is vastgesteld of ze voldoende groei in de
ontwikkeling hebben doorgemaakt. Als die groei tegenvalt of
stagneert, zien we niet dat de leraren analyseren wat daarvoor de
oorzaken kunnen zijn en evenmin of eerder geboden hulp het
beoogde effect heeft gehad. De school biedt zwak presterende
leerlingen extra zorg, maar onduidelijk is of die zorg goed is
toegesneden op de problemen van de leerling. In dit opzicht voldoet
de school niet aan artikel 8, eerste lid en artikel 8 vierde lid van de
WPO, die betrekking hebben op leerlingen met een stagnerende
ontwikkeling of leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
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Zie toelichting bij de inleiding van hoofdstuk 3.

3.2. o.b.s. De Bosrand

We waarderen de standaard zicht op ontwikkeling (OP2) als Goed.
De leraren gebruiken de informatie om voor elke leerling een eigen
kindplan op te stellen en ze in te delen in instructiegroepen. Zo
stemmen ze het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van
alle leerlingen.
Voor leerlingen die deelnemen aan de Plusklas denkt de school goed
na over doelen die zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
leerling.
In de kleine instructiegroepen is zichtbaar dat leraren uitvoering geven
aan de afgesproken ondersteuning voor de leerlingen.

Kwaliteitscultuur
We waarderen de professionele kwaliteitscultuur op de school als
Goed.
Binnen het kleine team is sprake van professionele samenwerking met
een doordachte onderwijskundige aansturing. Het team heeft de
ervaring en deskundigheid om goed onderwijs te realiseren.
Binnen de school wordt goed nagedacht over de vraag wat de eigen
leerlingenpopulatie nodig heeft. De school betrekt ouders daar actief
bij.
De kwetsbaarheid van de kleine school wordt beperkt door de
structurele samenwerking met een andere school onder dezelfde
directie. De directie zet succesvol in op het delen van specialistische
expertise, terwijl de scholen toch hun eigen ontwikkeling doormaken.
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3.3. o.b.s. De Rozebottel

Zie toelichting bij de inleiding van hoofdstuk 3.

Kwaliteitscultuur
We waarderen de kwaliteitscultuur als Goed.
We zien een enthousiast en trots team dat onder leiding van een
ambitieuze directeur zichtbaar samenwerkt aan de ontwikkelingen.
Binnen het team is veel draagvlak voor het gezamenlijk met de
schoolleiding verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Met en van elkaar leren staat hoog in het vaandel. Daarbij zoekt men
actief samenwerking met andere scholen.

3.4. o.b.s. De Horst

Zie toelichting bij de inleiding van hoofdstuk 3.

Kwaliteitscultuur
We waarderen de standaard als Goed.
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Er is sprake van een enthousiast en gemotiveerd team dat zicht heeft
op de eigen kwaliteit. We zien veel draagvlak voor het gezamenlijk
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarbij heeft de school een
sterke onderwijskundige aansturing door een ambitieuze
schoolleiding.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we vastgesteld dat IKC De Horst op 1
november 2019 niet beschikt over een nieuw schoolplan. Het bestuur
draagt zorg voor de wettelijke verplichting van een vastgesteld
schoolplan per 1 november 2019.
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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.
"Wolderwijs kijkt terug op een goed onderzoek bestuur en scholen
door de inspectie PO. In het bestuursgesprek is Wolderwijs in de
gelegenheid gesteld een presentatie te geven over de actuele stand
van zaken van het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur, over het
financieel beheer en overige ontwikkelingen binnen Wolderwijs.
Tijdens het verificatieonderzoek zijn niet alleen vier scholen bezocht,
maar hebben er ook gesprekken plaatsgevonden tussen de inspectie
en leden van de GMR en leden van de RvT. Wolderwijs hecht er veel
belang aan dat alle geledingen aan het woord zijn gekomen.
Het beeld dat de inspectie schetst van Wolderwijs is herkenbaar. De
verbeterpunten die zij aangeeft, komen niet als verrassing, sterker
nog, deze hadden wij al meegenomen in ons jaarplan 2019/2020. De
belangrijkste verbeterpunten zullen eind 2020 verwerkt zijn in de
betrokken beleidsdocumenten.
In het verslag stelt de inspectie dat zij, om antwoord te kunnen geven
op de onderzoeksvragen, documenten hebben geanalyseerd en
gesprekken hebben gevoerd met sleutelfiguren. Echter in het geval
van De Bosrand hebben zij oude documenten geanalyseerd. Wij zijn
van mening, dat wanneer zij de actuele documenten hadden
geanalyseerd, de Bosrand voor de standaard “Kwaliteitszorg” een
beoordeling “goed” zou hebben ontvangen.
De herstelopdracht voor ’t Oelebr?d nemen wij ter harte. Inmiddels is
de school al volop met deze opdracht bezig. Wij hebben er dan ook
het volste vertrouwen in dat wij voor 1 augustus 2020 kunnen
aantonen dat de school erin geslaagd is om deze herstelopdracht tot
een goed einde te brengen.
Zoals gezegd, zijn wij trots op onze organisatie en zien het rapport van
de inspectie als een bevestiging van waar wij de afgelopen jaren met
z'n allen inhoudelijk mee bezig zijn geweest."
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

