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Algemene Grondslag te
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Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 28 maart 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 de Stichting voor Basisonderwijs
op Algemene Grondslag Middelburg. We hebben onderzocht of het
bestuur op zijn school 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?
Het bestuur van De Algemene Basisschool houdt goed zicht op de
kwaliteit van het onderwijs en zorgt ervoor dat de school permanent
werkt aan het waarborgen, verbeteren en vernieuwen van het
onderwijs. Een belangrijk onderdeel van de sturing van het bestuur
is de scholing van de medewerkers. Door hier fors in te investeren
beschikt het bestuur en de school over veel kennis. Ook is de Stichting
Basisonderwijs op Algemene Grondslag Middelburg een financieel
gezonde organisatie.

Bestuur: Stichting voor
Basisonderwijs op Algemene
Grondslag Middelburg
Bestuursnummer: 30715

Aantal scholen onder bestuur: 1
Totaal aantal leerlingen: 509
Teldatum: 1 oktober 2017
Lijst met onderzochte scholen:
De Algemene Basisschool
BRIN: 22MP

Wat moet beter?
Het bestuur en de school voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.
De kwaliteit van het onderwijs op De Algemene Basisschool geeft
geen aanleiding tot het geven van herstelopdrachten.
Wat kan beter?
Het bestuur legt in het openbaar verantwoording af over de resultaten
van het gevoerde beleid in de vorm van een jaarverslag.
Dat verslag is beknopt en de informatiewaarde is gering. Het bestuur
kan winst boeken door in dit jaarverslag meer inhoudelijke en
concrete informatie te verstrekken.
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende
jaarverslag aandacht te besteden aan de besteding en de
verantwoording van de middelen passend onderwijs.
Vervolg
Het bestuur en de school worden opgenomen in de reguliere
toezichtcyclus.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de maand januari 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij de Stichting Basisonderwijs op Algemene
Grondslag Middelburg. In een vierjaarlijks onderzoek staan de
volgende vragen 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 Continuïteit

●

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:
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• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• 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.
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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.

Goed
School

De Algemene Basisschool

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

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
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

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, ouders,
leraren, leden van de medezeggenschapsraad, een delegatie van
het bestuur en daarnaast verschillende lessen bezocht.
Op het niveau van het bestuur hebben we een analyse uitgevoerd van
een aantal beschikbare documenten, waaronder;
jaarverslag 2016, jaarverslag 2017, jaarplan 2017-2018 en zelfevaluatie
ABS/2018.
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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
het onderzoek naar 'goed' op De Algemene Basisschool.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek in de
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. 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. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
We kunnen deze vraag bevestigend beantwoorden. Het bestuur van
de Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag Middelburg
heeft goed voor ogen wat zij met het onderwijs op De Algemene
Basisschool wil bereiken. Het ambitieniveau voor het onderwijs ligt
hoog.
Het personeel van de school krijgt volop kansen zich te bekwamen in
hun vak. Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling koppelt het
bestuur zoveel mogelijk aan elkaar, waardoor de school als geheel
profiteert van de ontwikkeling van de medewerkers. Het bestuur heeft
het beleid helder uiteengezet in verschillende documenten en wij zien
daarvan een positief effect op de schoolontwikkeling.
Het bestuur stelt groot belang in de inbreng van zo veel mogelijk
medewerkers. Daardoor is er een sterk ontwikkeld gevoel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid en voelen veel teamleden zich
'eigenaar' van een deel van het geheel. Dit zorgt voor een
professionele cultuur die gericht is op ontwikkeling en verbetering.
De organisatie is vooral inhoudelijk gedreven. Het communiceren met
ouders en andere (externe) belanghebbenden over de bereikte
resultaten, de onderwerpen waar nog verbetering op nodig is en de
nieuwe doelen voor de komende periode, blijft nog wat achter op de
overige aspecten van kwaliteitszorg.
We zien op de korte of middellange termijn geen risico's voor de
financiële continuïteit van Stichting Basisonderwijs voor Algemene
Grondslag te Middelburg. 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.
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Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
We beantwoorden deze vraag positief en beoordelen de standaard
Kwaliteitszorg als 'goed'.
Daarbij betrekken we zowel de bevindingen van het onderzoek op
bestuursniveau als van het onderzoek naar 'goed' op De Algemene
Basisschool.
Het bestuur is beleidsmatig 'in control'
Het bestuur is het bevoegd gezag van één grote basisschool in het
centrum van Middelburg.
Vanzelfsprekend richt het zich vooral op het onderwijs op De
Algemene Basisschool. Dat is terug te zien in de documenten
die gebruikt worden bij het uitvoeren van haar taken.
Zo zijn de strategische doelen van de school, zoals verwoord in
het schoolplan, ook de strategische doelen van het bestuur.
De afstand tussen bestuur en de school is functioneel weliswaar
aanwezig, maar is in de praktijk klein. Dat heeft voordelen, want de
lijnen voor besluitvorming zijn kort en daardoor kan men snel
inspelen op de actualiteit. Bovendien zien we dat het bestuursbeleid
mede daardoor in hoge mate doorwerkt in de praktijk op de school.
Sturing op kwaliteit
Er zijn ambitieuze doelen geformuleerd voor het onderwijs op de
school. De bedoeling is dat de school kinderen de mogelijkheid geeft
om een brede ontwikkeling door te maken.
Daarnaast streeft men naar hoge leerresultaten en een veilige
leeromgeving. De bestuurder rapporteert periodiek over de voortgang
van die doelen.
Als één van de doelen achterblijft op de prognose, onderneemt men
actie. Zo zijn de leerresultaten per vakgebied geanalyseerd om
te stimuleren dat de leerresultaten van alle vakgebieden voldoen aan
de eisen die de school daaraan stelt. Op basis daarvan zijn
maatregelen genomen en financiële middelen beschikbaar gesteld om
de resultaten op deelgebieden te versterken.
Evaluatie en ambitie
De wens van het bestuur is om op alle relevante kenmerken die de
kern vormen van goed onderwijs, zicht te hebben op de kwaliteit en te
voldoen aan de eigen standaarden voor goed onderwijs.
Daarvoor liet het bestuur een zelfevaluatie uitvoeren. Voor een deel
werd deze zelfevaluatie uitgevoerd door eigen mensen, voor een
ander deel werd gebruik gemaakt van objectieve gegevens verkregen
uit instrumenten om de kwaliteit te meten. Dat leverde een helder
beeld op; voor een groot aantal onderdelen voldoet het onderwijs aan
de eigen kwaliteitsstandaarden. Op een beperkt aantal onderdelen
nog niet. In de zelfevaluatie is aangegeven wat er gedaan moet
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worden om op die standaarden de kwaliteit te verhogen (zie
hoofdstuk 3).
Het bestuur heeft daardoor nu een goed zicht op de marsroute die
afgelegd moet worden om ook op die standaarden te voldoen aan de
eigen kwaliteitsnormen.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
We beantwoorden deze vraag bevestigend en beoordelen de
standaard Kwaliteitscultuur als 'goed'.
Structuur
De bestuurder is tevens directeur van de school. De overige leden van
het bestuur zijn ouders van schoolgaande kinderen en hebben een
toezichthoudende taak. Hoewel de scheiding van rollen binnen het
bestuur helder is belegd en ook als zodanig functioneert, opereert het
bestuur bij voorkeur als eenheid. Daarmee volgt het bestuur de
richtlijnen uit de code 'Goed Bestuur' van de PO-Raad.
Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen waarin de
uitvoerend bestuurder de managementrapportages toelicht en/of
verantwoordt. Het bestuur stelt voorafgaand aan het cursusjaar een
bestuurskalender op (bron: jaarverslag 2017).
Uit het onderzoek blijkt dat deze structuur naar behoren
functioneert. Er valt evenwel ook een kritische kanttekening bij te
plaatsen. De vraag is namelijk of het bestuur met deze structuur
voldoende mogelijkheden heeft om afstand te nemen als er wèl
problemen ontstaan. De directeur-bestuurder kan dan in een
loyaliteitsvraagstuk terechtkomen.
Professionalisering als aanjager schoolontwikkeling
Het bestuur heeft meer dan vijftig onderwijsgevenden in dienst. Uit de
zelfevaluatie blijkt dat een relatief groot aantal medewerkers zich
gespecialiseerd heeft in uiteenlopende richtingen. Zo zijn
er medewerkers met veel expertise voor rekenen, lezen en taal,
gedrag, opvoeding en ontwikkeling, onderwijs en management. Van
alle medewerkers worden bekwaamheidsdossiers bijgehouden. Het
bestuur hanteert het uitgangspunt dat specialisatie moet passen
binnen de visie en de ontwikkeling van de school. Daarin slaagt het
bestuur goed. Het gevolg is dat de breed aanwezige expertise de
schoolontwikkeling stimuleert.
Interactieve beleidsvorming
Het bestuur zorgt ervoor dat velen hun inbreng kunnen hebben op het
beleid van de school. De visie en de missie van het bestuur zijn daarin
leidend. Veel van de taken en bevoegdheden zijn gemandateerd aan
personen, werkgroepen, commissies of bouwvergaderingen. De
verantwoordelijkheden liggen daardoor laag in de organisatie. Dat
zorgt ervoor dat er een sterk gevoel van gezamenlijke
verantwoordelijkheid heerst binnen het bestuur en de school. De
medewerkers waarderen deze vorm van 'eigenaarschap'. Ook
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stimuleert dit de persoonlijke ontwikkeling. De leden van de
medezeggenschapsraad waarderen het dat zij in een vroegtijdig
stadium bij besluiten worden betrokken. De bestuurder speelt hier
adequaat op in.
Het gevolg is dat er veel draagvlak is voor de besluiten die het bestuur
neemt en dat velen zich inspannen om die besluiten goed uit te
voeren.
Al met al komen wij tot de conclusie dat het bestuur sturing geeft aan
en deel uitmaakt van een professionele organisatie die een sterk
ontwikkeld 'lerend vermogen' heeft.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het antwoord op die vraag is 'ja'. We beoordelen de standaard
Verantwoording en dialoog als 'voldoende'. Hieronder geven wij een
onderbouwing van ons oordeel. Naast positieve punten benoemen we
ook kansen en mogelijkheden voor verdere verbetering.
Interne en externe verantwoording
De uitvoerend bestuurder legt in de bestuursvergadering
verantwoording af aan de toezichthoudende leden van het bestuur.
Dat gebeurt structureel op basis van vooraf bepaalde onderwerpen en
doelen.
Het bestuur maakt jaarlijks een jaarverslag op en beoogt daarmee in
het openbaar verantwoording af te leggen over wat ze doet en wat ze
daarmee heeft bereikt of wil bereiken. Hoewel het jaarverslag voldoet
aan wettelijke vereisten, is het erg summier. Het kan aan
informatiewaarde winnen door meer inhoudelijk en specifiek in te
gaan op de genoemde onderwerpen.
Het bestuur vraagt van de school dat zij zich verantwoordt, volgens
wettelijke vereisten, in de schoolgids en in het schoolplan. We hebben
gezien dat beide documenten voldoen aan de wet.
Medezeggenschapsraad
De leden van de medezeggenschapsraad geven aan dat zij van het
bestuur de ruimte krijgen de interne 'tegenspraakfunctie' te vervullen.
Zij waarderen het dat het bestuur hen in een vroegtijdig stadium
betrekt bij nieuwe ontwikkelingen of besluiten. Als dat leidt tot
kritische kanttekeningen, treffen ze bij het bestuur daarvoor
doorgaans een open houding aan. De medezeggenschapsraad heeft
sterk het gevoel dat het bestuur rekening houdt met hun opvattingen
en er in voorkomende gevallen ook iets mee doet.
Ouders als partner
Het bestuur ziet ouders van de school als partner. Periodiek wordt de
tevredenheid van ouders gemeten en geëvalueerd. Als er
aandachtspunten uit die meting naar voren komen, onderneemt men
actie en treedt in overleg met de ouders.
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De ouders die wij in dit onderzoek spraken, voelen zich serieus
genomen als zij feedback hebben op het functioneren van het bestuur,
de school of de leraren.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
'voldoende'. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als
'voldoende'.

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

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

3,2

3,0

3,0

3,6

3,9

4,4

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,78

0,75

0,79

0,81

0,82

0,83

Weerstandsvermogen

< 5%

31,1

32,7

32,1

32,8

32,0

33,2

> 10%
of > 15%

8,8

9,9

8,0

nvt

nvt

nvt

< 0%

0,9

4,5

1,4

0,6

0,0

1,6

Huisvestingsratio
Rentabiliteit

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.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting voor Basisonderwijs
op Algemene Grondslag te Middelburg kwamen de volgende
onderwerpen aan de orde:
- Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van Stichting voor Basisonderwijs op
Algemene Grondslag te Middelburg 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 € 93.000.
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 de Stichting voor
Basisonderwijs op Algemene Grondslag te Middelburg 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 Stichting voor Basisonderwijs op
Algemene Grondslag te Middelburg leidt de weging van de
beschikbare informatie tot een positief oordeel.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

14/27

3 . Resultaten onderzoek goede
school: de Algemene
Basisschool
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op de
Algemene Basisschool. Het bestuur heeft deze school voorgedragen
voor een onderzoek op verzoek naar een goede school.
Het bestuur heeft vooraf de kwaliteit van het onderwijs laten
onderzoeken en op basis daarvan een zelfevaluatie opgesteld
(Zelfevaluatie ABS/2018). Daarin heeft het bestuur de kwaliteit van het
onderwijs beoordeeld op basis van dezelfde set standaarden die de
Inspectie van het Onderwijs hanteert voor het Primair Onderwijs. Het
bestuur kwam op de meeste kernstandaarden uit op de waardering
'goed' en op de overige standaarden op het oordeel 'voldoende'.
Wij hebben op verzoek van het bestuur alle veertien standaarden
onderzocht. Op twaalf standaarden zijn we de onderbouwing van het
bestuur nagegaan en kwamen wij tot dezelfde conclusie.
Bij een tweetal andere standaarden kwamen wij tot een hogere
waardering dan het bestuur.
Onze conclusie is dat het bestuur een reëel beeld heeft van de
kwaliteit van het onderwijs en erin geslaagd is op een groot aantal
standaarden onderwijs van goede kwaliteit te leveren.
Om die reden kennen wij de waardering 'goed' toe aan De Algemene
Basisschool.
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Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op De Algemene Basisschool krijgt
op elf standaarden de waardering 'goed'. Daarmee realiseert de
school in brede zin onderwijs van goede kwaliteit. De school verdient
de waardering 'goed'.
De standaarden Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), (Extra)
ondersteuning (OP4), Samenwerking (OP6), Toetsing en afsluiting
(OP8), Veiligheid (SK1), Pedagogisch klimaat (SK2), Sociale en
maatschappelijke competenties (OR2), Vervolgsucces (OR3),
Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) waarderen wij
als 'goed'.
De standaarden Didactisch handelen (OP3), Resultaten (OR1) en
Verantwoording en dialoog (KA3) beoordelen wij als 'voldoende'.
Samenvattend zien we de dat de school een zeer rijk en gevarieerd
leerstofaanbod heeft dat goed aansluit op de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. Dat geeft leerlingen de kans zich in brede zin te
ontwikkelen en naast de kernvakken zich ook te oriënteren op
een gevarieerd scala aan eigentijdse, maatschappelijke en culturele
aspecten.
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en
gebruikt die gegevens om het onderwijs af te stemmen op de
behoeften van de leerlingen. Die afstemming is er enerzijds op gericht
leerlingen die achterstanden hebben te ondersteunen en te
begeleiden en anderzijds leerlingen die specifieke talenten of
interesses hebben uitdaging te bieden.
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Daarnaast heeft de school een goed pedagogisch klimaat en voelen
leerlingen, leraren en ouders zich er veilig.
De cultuur is samen te vatten onder de noemer een 'lerende
organisatie' en is gericht op permanente verbetering. De inbreng van
eenieder is daarbij belangrijk.

3.1. Onderwijsproces: een rijke leeromgeving die
ondersteunt en uitdaagt

De ABS, een school met veel mogelijkheden
We waarderen de standaarden Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling
(OP2), (Extra) begeleiding (OP4), Samenwerking (OP6) en Toetsing en
afsluiting (OP8) als 'goed'. De standaard Didactisch handelen
beoordelen we als 'voldoende'.
Hieronder lichten we deze conclusie toe. Daarbij sluiten we aan op de
'Zelfevaluatie ABS/2018'.
Aanbod
In de zelfevaluatie schrijft het bestuur hierover: 'We richten ons op een
combinatie van spelen en leren in een rijke leeromgeving' en 'De ABS
zet in op persoonlijke groei en brede ontplooiing. Hiervoor is een
breed leerstofaanbod ontwikkeld'.
Deze aspecten hebben wij teruggezien in ons onderzoek. Het aanbod
voldoet aan de wettelijke vereisten, maar het bereik gaat verder. Het
leerstofaanbod houdt rekening met de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. Zo hebben relatief veel ouders van de
leerlingen Engelstalige banden. Daarom heeft de school een
vakdocent Engelse taal aangesteld die dit vak begeleidt in alle
groepen. Daarnaast is er een rijk aanbod voor
talentontwikkeling zowel op het gebied van de ICT, techniek,
motoriek, bewegingsonderwijs als voor kunstzinnige en culturele
aspecten. Al deze aspecten zijn ook verankerd in het beredeneerd
aanbod voor de kleutergroepen.
Ook voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, heeft de
school een breed leerstofaanbod.
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De school heeft een vorm van intranet waarop aanvullende
materialen worden verzameld in de vorm van instructiefilmpjes,
oefenmateriaal en verrijkingsmateriaal. Mede daardoor zien we in
veel groepen een rijke leeromgeving.
Om die redenen zijn wij het met het bestuur eens en waarderen deze
standaard als 'goed'.

Volgen van leerlingen
Het bestuur van de school zegt in de zelfevaluatie daarover het
volgende: 'Kinderen zijn succesvol op school wanneer zij onderwijs
volgen dat bij hen past'. 'Ondersteuning van leerlingen is het hart van
de school'. 'We stellen de onderwijsbehoeften van de kinderen
centraal'.
Uit ons onderzoek is gebleken dat de school deze ambities
waarmaakt. De standaard Zicht op ontwikkeling waarderen we
daarom als 'goed'. Hieronder lichten wij dat toe.
De basis daarvan is het gebruik van een goed gevulde set aan zowel
methodeafhankelijke als methodeonafhankelijke toetsen voor de
kernvakken. De leerlingen worden echter op meer aspecten
gevolgd. De school maakt gebruik van een genormeerd observatie en
registratiesysteem voor het jonge kind en benut die gegevens voor het
beredeneerd aanbod. Bij enkele meer begaafde leerlingen wordt
onderzoek gedaan of het nodig is de methodische lijnen te volgen. Als
blijkt dat dat niet nodig is, om welke reden dan ook, wijkt de school
daar beredeneerd van af.
Op het gebied van veiligheid, welbevinden en tevredenheid wordt
onderzoek gedaan bij ouders en leerlingen met behulp van
verschillende instrumenten. De school analyseert de gegevens en
neemt passende maatregelen indien nodig.
De toets- en registratiegegevens worden opgeslagen in een centrale
database. De leraren analyseren deze gegevens en maken er gebruik
van bij het bepalen van de didactische vervolgaanpak.
Er is een start gemaakt met de opbouw van een portfolio van de
leerlingen. Daarmee zal de ontwikkeling over de jaren heen zichtbaar
worden.
Lesgeven, de spil waar het op school om draait
In het hoofdstuk 'Didactisch handelen' van de zelfevaluatie komt een
aantal begrippen vaak voor: adaptief onderwijs, samenwerkend
leren, handelingsgericht werken, afstemming en differentiatie. Deze
aspecten behoren tot de wettelijk bepaalde eisen voor basiskwaliteit.
Het bestuur beoordeelt zichzelf op deze standaard met 'voldoende' en
geeft daarbij als verklaring dat 'Het handelingsgericht werken op basis
van de gegevens uit de analyse vraagt om een kritische heroverweging
waarbij effectiviteit en kwaliteit voorop staan'. Daarnaast
constateert het bestuur zelf dat veel leraren nog te vrij omgaan met de
afspraken uit de borgingsdocumenten.
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Dat beeld herkennen we bij de groepsobservaties. De basiskwaliteit is
overal op orde, maar verschilt per waarneming. Kijkend naar aspecten
die het basale niveau overstijgen, ontstaat er een diffuus beeld. Op de
meer complexe didactische vaardigheden, zoals interactie die aanzet
tot reflectie, feedback, het uitspreken van hoge verwachtingen en het
actief betrekken van de leerling bij het leerproces, kan schoolbreed
nog winst geboekt worden.
Onze conclusie is dan ook dat wij het met het bestuur eens zijn dat op
de standaard Didactisch handelen het oordeel 'voldoende' recht doet
aan de huidige situatie.

Leerlingen met ondersteuningsbehoeften
In hoofdstuk 5.8 van de zelfevaluatie schrijft het bestuur van de
school:
'Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals
beschreven in het ondersteuningsprofiel, legt de ABS in het
ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op
de behoeften van de leerling. Ouders worden nauw betrokken bij het
overleg over de ondersteuning. Dit wordt tweemaal per jaar
geëvalueerd met ouders. Ook de leerling is betrokken bij het opstellen
van het ontwikkelingsperspectief'. Op basis daarvan waardeert het
bestuur deze standaard als 'goed'.
Wij hebben geverifieerd of deze omschrijving overeenstemt met de
praktijk en wij constateren dat dat inderdaad zo is. Daarnaast stellen
wij vast dat de school de procedures rond het opstellen van het
ontwikkelingsperspectief heeft vastgelegd, dat ketenpartners worden
betrokken en dat de school hoge doelen kiest om leerlingen zoveel
mogelijk uit te dagen om goede resultaten te behalen. Wij zijn het
daarom met het bestuur eens en waarderen de standaard (extra)
Ondersteuning als 'goed'.
Goed onderwijs doe je vooral samen
Over samenwerking schrijft het bestuur het volgende in de
zelfevaluatie: 'Samenwerking met ouders is een belangrijke waarde in
de school, uitgangspunt in de extra ondersteuning.' 'We werken
intensief samen met kinderopvang en met het voortgezet onderwijs in
de regio'. 'Er vindt afstemming plaats over de doorgaande lijn van PO
naar VO'. 'We werken samen met organisaties in de buurt om ons
onderwijsaanbod te versterken en een sociale en maatschappelijke
functie in de buurt in te vullen'. 'Belangrijke samenwerkingspartners
zijn het Zeeuws Museum, Concertzaal, Middelburgs Muziekkorps en
middelbare scholen'.
Het bestuur waardeert deze standaard als 'goed'.
Wij zijn nagegaan of deze omschrijving klopt en of er inderdaad
elementen zijn die boven het basale niveau uitstijgen.
Uit ons onderzoek blijkt dat er een intensieve vorm van samenwerking
is tussen de voorschoolse voorzieningen en De Algemene Basisschool.
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Zo kiezen de leraren die lesgeven aan de jongste kinderen samen met
de pedagogisch medewerkers van de voorschool gezamenlijke
onderwijsthema's. Ze maken daarbij gebruik van de observatie- en
registratiegegevens van elkaar om een doorgaande lijn te realiseren
en het thema af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van de
leerlingen. In de overdracht van de voorschool naar de vroegschool
wordt veel over de ontwikkeling van de kinderen en de
kindkenmerken besproken en vastgelegd. Dat geldt ook voor de
inbreng van ouders.
De school realiseert zich dat zij in een woonwijk staat en dat
onderwijsactiviteiten soms overlast kunnen geven. Mede om die
reden betrekt de school de omgeving actief om de leefbaarheid van de
wijk te versterken.
Omdat de school meer doet dan wat er van haar verwacht mag
worden, onderschrijven wij de waardering van het bestuur met 'goed'.

Toetsing en afsluiting
Het bestuur van de school beoordeelt deze standaard als 'voldoende'.
Wij hebben vastgesteld dat de school meer doet dan ze zelf aangeeft.
Zo is er een duidelijke beschrijving van de procedure van de verwijzing
naar het vervolgonderwijs die periodiek wordt geëvalueerd en
bijgesteld. Uit de praktijk blijkt dat deze procedure zeer zorgvuldig
wordt doorlopen en dat alle leraren van de hoogste groepen en de
intern begeleiders bij het schooladvies worden betrokken. Ook de
inbreng van ouders en leerlingen is gewaarborgd. Daarnaast zijn de
afnamecondities van de toetsen beschreven en wordt er op toegezien
dat die afspraken worden nageleefd. De school gebruikt bovendien
meer toetsen dan de wettelijk voorgeschreven set.
Om die redenen wijken wij af van het oordeel van het bestuur en
kennen de waardering 'goed' toe op de standaard Toetsing en
afsluiting.

3.2. Schoolklimaat: fijn om te leren en mooi om te
werken

Algemene Basisschool een veilige school
Het bestuur schrijft over de standaarden Veiligheid (SK1) en
Pedagogisch klimaat (SK2) het volgende: 'De ABS biedt een veilige en
geborgen omgeving waar het kind zich vertrouwd voelt'. 'Er wordt een
structuur geboden waar kinderen zowel op emotioneel als cognitief
vlak ondersteund worden'. 'Autonomie speelt een belangrijke rol in
ons klimaat om tot ontwikkeling te komen'. 'Elk kind heeft recht op
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een liefdevolle, uitdagende en vakkundige speel- en leeromgeving'.
Op beide standaarden waardeert het bestuur de praktijk op de school
als 'goed'.
Wij komen in ons onderzoek tot dezelfde conclusie; de school maakt
deze ambitie waar. Wij lichten dit hieronder toe.
De basis van het beleid is op orde, maar de school doet meer. Zo is er
een programma 'mediawijsheid', waarin leerlingen vertrouwd
gemaakt worden met zowel de mogelijkheden als de risico's van het
gebruik van sociale media. Daarnaast maakt de school gebruik van
een wetenschappelijk gevalideerd programma, waarin leerlingen
houdingen en gedrag worden aangeleerd om pesten te voorkomen en
handelend op te treden als die situaties zich toch voordoen. In
aansluiting daarop maakte de leerlingenraad ons deelgenoot van een
aantal cases waaruit bleek dat deze aanpak werkt. Daarnaast bleek
dat de ouders het veiligheidsbeleid en het schoolklimaat erg
waarderen. Het enige aandachtspunt was de geringe grootte van het
buitenplein, waardoor er af en toe incidenten zijn, die overigens
meestal wel goed opgelost worden. De school heeft daar verbetering
in gebracht door bij het buitenspelen incidenteel gebruik te maken
van nabijgelegen plaatsen in de stad.

3.3. Onderwijsresultaten: meer dan leerresultaten
alleen

Een stijgende lijn
Het bestuur beoordeelt deze standaard als 'voldoende' en geeft daar
uiteenlopende verklaringen voor.
Wij beoordelen de standaard Resultaten (OR1) eveneens als
'voldoende'. Om tot een oordeel te komen over de resultaten aan het
einde van de schoolperiode maken we gebruik van de gegevens van
een eindtoets over de meest recente drie schooljaren.
Voor dit onderzoek hebben wij gekeken naar de resultaten op de
Centrale Eindtoets over de schooljaren 2016, 2017 en 2018.
Daaruit blijkt dat de resultaten over 2016 nét beneden de wettelijk
bepaalde ondergrens liggen, als we rekening houden met de
achtergrondkenmerken van de leerlingen. De resultaten over 2017 en
2018 liggen daar respectievelijk boven en fors boven. Al met al zien we
een stijgende lijn over de afgelopen drie schooljaren.
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Hier liggen nog kansen voor de school om bijvoorbeeld de
gemiddelde leergroei van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
af te zetten tegen vooraf bepaalde en hooggestelde waarden. Een
ander voorbeeld is om nog meer aan te sluiten bij de eisen van de
referentieniveaus, met name bij de moeilijk meetbare, zoals
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
De standaard Sociale en maatschappelijke competenties beoordeelt
het bestuur als 'voldoende'. Wij vinden echter dat de praktijk op de
school rijker is dan in de zelfevaluatie wordt aangegeven. Daarom
komen wij tot de waardering 'goed'. Hieronder lichten wij dat toe.
De uitgangspunten van De Algemene Basisschool worden zo
verwoord; 'De ABS is een ontmoetingsplaats waar kinderen met alle
levensovertuigingen welkom zijn, waar kinderen samen werken, leren,
plezier hebben en elkaar ontmoeten. Respect, afstemming en
veiligheid zijn kenmerkend voor de ABS'.
In de vele gesprekken die wij voerden tijdens het onderzoek, zijn deze
aspecten veelvuldig en diepgaand aan de orde geweest. Wij kwamen
tot de conclusie dat De Algemene Basisschool doet wat het belooft.
Daarnaast komen hier in het onderwijsprogramma gericht op
veiligheid, aspecten als samenwerken, sociaal gedrag, het voorkomen
en oplossen van conflicten aan de orde. Andere, meer
maatschappelijke competenties, zoals verantwoordelijkheid dragen,
democratisch handelen en de omgang met mensen die een andere
culturele achtergrond hebben, krijgen binnen het leerstofaanbod
ruime aandacht.
Met een jaarlijkse monitor worden enkele onderdelen periodiek
onderzocht.
De standaard Vervolgsucces beoordeelt het bestuur als 'goed'.
Wij nemen het oordeel van het bestuur over. Hieronder lichten wij dat
oordeel toe.
Het bestuur volgt de leerlingen die de school verlaten hebben nog drie
schooljaren. Het blijkt dat na deze periode het overgrote deel van de
leerlingen nog op het geadviseerde schooltype zit. Dit gegeven betrekt
de school bij het evalueren van het proces van verwijzing naar het
voortgezet onderwijs.
Deze handelswijze gaat verder dan de basale kwaliteitseisen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie: kwaliteitszorg
aanjager schoolontwikkeling
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Kwaliteitszorg: zeggen wat je doet en doen wat je zegt
Het bestuur van de school waardeert de kwaliteitszorg op de school
als 'goed'.
De zelfevaluatie geeft daarvoor de volgende onderbouwing: 'Vanuit
het kwaliteitshandboek wordt er op systematische wijze
kwaliteitszorg gepleegd'. 'De kwaliteitszorg richt zich op het primaire
proces; het onderwijsleerproces in de groepen'. 'Er worden diverse
systemen gebruikt om zicht te krijgen op het onderwijsleerproces en
leerresultaten op verschillende niveaus binnen de school'.
Wij zijn nagegaan of deze beschrijving klopt met de praktijk. Dat is het
geval en daarom komen wij tot dezelfde waardering; 'goed'. Hieronder
lichten wij dat kort toe.
De school heeft een groot aantal procedures, werkwijzen,
streefdoelen en plannen vastgelegd in borgingsdocumenten. Deze
documenten gebruikt de school om periodiek het onderwijs te
evalueren. Indien nodig past de school het beleid aan of ontwikkelt
nieuw beleid. Daarvoor is een jaarplan gemaakt. In nieuwsbrieven
informeert de school de ouders over het hoe en het waarom van
veranderingen. Deze aanpak staat borg voor een sluitende cyclische
kwaliteitszorg. Dat is de basis. Maar er zijn ook eigen aspecten die
deze basis te boven gaan.
Zo zorgt een relatief hoge vrijwillige ouderbijdrage voor een extra
geldstroom. Daarmee is het mogelijk contacten te onderhouden met
veel externe stakeholders, waardoor kinderen de gelegenheid krijgen
hun horizon te verbreden. Het is ook mogelijk op meerdere terreinen
specifieke deskundigheid in te huren, waarmee de school een
meerwaarde realiseert. Tenslotte zien we dat een groot aantal leraren
zich kan specialiseren op één of meerdere gebieden, waardoor de
school beschikt over veel interne expertise op een breed terrein.
Door een goede strategische planning van de financiën, is de
financiële positie van de school nu goed, waardoor er relatief veel
materialen op de school zijn die het onderwijs versterken.
Al met al is de kwaliteitszorg op De Algemene Basisschool gericht op
een permanente verbetering van het onderwijs.
Het bestuur onderbouwt in de zelfevaluatie op de standaard
Kwaliteitscultuur de waardering 'goed', door te benadrukken dat men
beoogt gebruik te maken van elkaars expertise en dat
professionalisering hoog in het vaandel staat. Wij hebben in
hoofdstuk 2 beschreven dat we dit herkennen in de praktijk van de
school. Daarom waarderen wij deze standaard ook met 'goed'.
De zelfevaluatie van het bestuur gaat nauwelijks in op de standaard
'Verantwoording en dialoog (KA3), maar leidt toch tot het oordeel
'voldoende'.
Wij komen tot hetzelfde oordeel: 'voldoende'.
Ons oordeel heeft een brede basis; het schoolplan en de schoolgids
zijn informatief en geven een goed beeld van de school en de
ontwikkelingen.
Hier liggen echter nog wel kansen voor verbetering.
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Periodiek verschijnen ook informatiebrieven voor ouders en andere
belanghebbenden. Het is te overwegen om daarin meer inhoudelijk te
communiceren over actuele beleidsontwikkelingen, uitkomsten van
metingen en plannen voor de toekomst. Het kan zo zijn dat een deel
van de ouders daar geen behoefte aan heeft. Een ander deel van de
ouders wellicht wel. De techniek zou deze geïnteresseerde ouders de
mogelijkheid kunnen bieden door te linken naar meer uitgebreide
en meer gedetailleerde informatie.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Het bestuur is verheugd met het algemene oordeel van de
onderwijsinspectie dat het onderwijs op de ABS over de gehele
breedte 'goed' is. Het is een bevestiging van het beeld van het bestuur
dat het team van de ABS in een professionele cultuur met veel
eigenaarschap bij de leerkrachten goed op weg is onze leerlingen
optimale ontwikkelingskansen te bieden.
Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen om het mogelijk te
maken voor elke leerling passend aanbod te realiseren, zit in het DNA
van de school. De wil om dit dagelijks goed uit te voeren is een
duidelijke ambitie van de teamleden. Het is dan ook goed te lezen dat
de onderwijsinspectie aangeeft dat deze ambitie waargemaakt wordt.
Dat alles kan alleen worden waargemaakt in een omgeving die voor
leerling, medewerkers en ouders veilig is. Het bestuur vindt de
veiligheid en het pedagogisch klimaat dan ook een belangrijke
voorwaarde en wordt in dit rapport bevestigd omdat beide domeinen
op het gebied van schoolklimaat met een 'goed' worden beoordeeld.
Het past in het tijdsbeeld dat schoolbesturen zich nadrukkelijker gaan
verantwoorden over de besteding van hun middelen. Al in het
jaarverslag van 2018 zal het bestuur zich meer uitgebreid gaan
verantwoorden. Daarbij zal apart en helder worden ingegaan op de
besteding van de middelen beschikbaar gesteld door het
samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs.
In de nieuwe schoolplanperiode 2019 - 2023 zal de ABS zich
doorontwikkelen. Daarbij zullen de conclusies uit de zelfevaluatie en
uit dit rapport ter harte worden genomen. We leggen in onze
schoolontwikkeling de nadruk op de meer complexe didactische
vaardigheden, zoals interactie die aanzet tot reflectie en feedback.
Ook gaan we verder met een doorontwikkeling om leerlingen nog
actiever te betrekken bij het leerproces. In het verslag wordt de
suggestie gedaan ouders nog actiever te informeren over resultaten
en doelen voor de komende periode. Ouders ervaren de ABS als een
school met een open cultuur waarbij er sprake is van veel
transparantie. Het bestuur en schoolteam vinden dit van groot belang.
We nemen de suggesties om dit nog sterker te maken dan ook mee.
Tot slot een woord van waardering voor de wijze waarop dit
onderzoek is uitgevoerd en voor het vernieuwde toezicht. Het bestuur
en team hebben het gewaardeerd dat er tijdens dit onderzoek ruime
mate was voor het laten onderzoeken en het bespreken van de eigen
ambities. In onze ogen doet het recht aan de eigenheid van de school
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en aan de vrijheid die schoolbesturen hebben hun onderwijs in te
richten zoals zij - binnen de wettelijke kaders - vinden passen bij hun
doelstellingen.
Dat veel medewerkers een actieve bijdrage leverden aan het
onderzoek maakte dit een proces waar zij zich betrokken bij en
medeverantwoordelijk voor hebben gevoeld. Daarmee is dit
onderzoek niet alleen oordeelsvormend geweest, maar ook een
impuls voor de verdere schoolontwikkeling.
Maart 2019
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