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Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek
Primair Onderwijs

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 VPCO Eerbeek. We hebben
onderzocht of het bestuur op de twee scholen zorgt voor onderwijs
van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs te
Eerbeek (VPCO Eerbeek)
Bestuursnummer: 84046

Wanneer we in dit rapport spreken over ‘het bestuur’ dan bedoelen we

Totaal aantal leerlingen: 304

Scholen onder bestuur:
CBS De Enk (07YE) en
CBS De Triangel (05NS)

de gemandateerde (meerscholen) directeur. We spreken over de
‘interne toezichthouder’ wanneer we het hebben over de
toezichthoudende bestuursleden. Ten slotte spreken we over ‘de
directie’ als het gaat over de directeur en de adjunct-directeuren van
CBS De Enk en CBS De Triangel.

Wat gaat goed?
Het bestuur van VPCO Eerbeek brengt jaarlijks de kwaliteit van de
scholen in beeld, zorgt voor scholing van de leraren en verantwoordt
zich aan de omgeving. Het bestuur heeft het financieel beheer op
orde.
Het bestuur brengt elk jaar zelf in beeld wat er goed gaat op de
scholen en wat beter kan. Daarbij kijkt het bestuur onder andere naar
de resultaten van het onderwijs en naar de sfeer op de scholen (het
pedagogisch klimaat). Ook vraagt het bestuur elk jaar aan de ouders,
de leraren en de leerlingen of ze zich veilig voelen en of ze tevreden
zijn over het onderwijs. Het bestuur en de directie van beide scholen
benutten deze uitkomsten bij het opstellen van het schoolplan. Hierin
staat voor beide scholen wat de verbeterpunten zijn voor de komende
vier jaar.
We concluderen dat de leraren op beide scholen verschillende
cursussen en opleidingen volgen om beter les te kunnen geven. De
leraren zorgen er bovendien voor dat ze ergens extra goed in worden,
bijvoorbeeld in rekenen of taal. Vervolgens delen zij hun kennis
met de collega's. De directie stimuleert dit ook.
Sinds dit schooljaar heeft elke school een adjunct-directeur. Hierdoor
kan de (meerschools) directeur meer toekomen aan de dagelijkse
uitvoering van zijn bestuurlijke taken. Het toezichthoudend bestuur,
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dat uit ouders bestaat, heeft samen met de (meerschools) directeur
opgeschreven wie wat doet. Beide scholen hebben een
medezeggenschapsraad met daarin leraren en ouders. Het bestuur
betrekt en informeert het toezichthoudend bestuur en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van beide
scholen.
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs.
Wat moet beter?
Zoals hierboven staat, gaat er veel goed bij VPCO Eerbeek. Toch zijn er
ook onderdelen die beter moeten.

Het bestuur brengt weliswaar de kwaliteit op de twee scholen jaarlijks
in beeld, toch ontbreekt hier iets aan. Er is namelijk onvoldoende zicht
op de kwaliteit van het lesgeven. De directie gaat te weinig de
groepen in om te kijken wat er goed gaat en beter kan. Daarnaast
vinden we dat het bestuur en de scholen te weinig verbeterpunten
oppakken uit de zelfevaluatie en de vragenlijsten. Ook gaat het
bestuur te weinig na of het lukt om de doelen, die ze elke vier jaar
stelt, te bereiken.
We verwachten van elk bestuur en elke school dat op papier staat, en
in de dagelijkse praktijk duidelijk is, wie wat doet en wie waarvoor
verantwoordelijk is. Bij VPCO Eerbeek vinden we dat dit beter moet. Er
staat niet duidelijk op papier waar het uitvoerend bestuur over gaat
en waar het toezichthoudend bestuur verantwoordelijk voor is.
Bovendien zien we in de praktijk dat beide scholen een
medezeggenschapsraad hebben, met daarin ouders en leraren, maar
dat zij altijd samen overleggen in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) en nooit apart. Dat mag niet.
Tot slot concluderen we dat zowel het toezichthoudend bestuur als de
GMR niet altijd tijdig worden geïnformeerd, waardoor zij hun taken
niet goed kunnen uitvoeren.
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Wat kan beter?
Naast de goede punten en de onderdelen die beter moeten, zijn er
ook enkele onderdelen die beter kunnen bij VPCO Eerbeek.
Ten eerste is het voor de leraren op de scholen niet helemaal duidelijk
wat de taken zijn van de directeur en van de adjunct-directeur.
Ten tweede kan het toezichthoudend bestuur meer letten op onder
andere de resultaten, de kwaliteit van de scholen en de scholing van
de leraren. Dit zijn geen vaste punten op de agenda en het staat niet
beschreven in hun taken.
Vervolg
Over vier jaar, in het schooljaar 2021 - 2022, krijgt het bestuur opnieuw
een onderzoek. In de tussentijd kijken we elk jaar of we risico's zien bij
het bestuur of op de scholen. Daarnaast maken we nu al afspraken
over de onderdelen die niet op orde zijn en beter moeten.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij VPCO
Eerbeek. 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/directie doelen afgesproken met de school,
heeft voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op
de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op 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 deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens onderdelen van
de onderwijskwaliteit van CBS De Enk en CBS De Triangel, de scholen
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is.
We hebben de onderzoeken op beide scholen ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in
de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
bestuur voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de
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kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.
Daarnaast hebben we op CBS De Triangel onderzoek gedaan naar de
standaard didactisch handelen. We gebruiken deze informatie ook om
een beeld te verkrijgen van de onderwijskwaliteit in de sector po/vo/
so. De informatie over de kwaliteit van deze school betrekken we bij
onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht
op de verschillende scholen.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

•

OP3 Didactisch handelen

•

Schoolklimaat
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

•

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 en
leraren en we hebben verschillende lessen bezocht.
We hebben op beide basisscholen de standaarden Aanbod (OP1),
Didactisch handelen (OP3) en Pedagogisch Klimaat (SK2). Daarnaast
hebben we op CBS De Enk de standaarden Kwaliteitszorg (KA1),
Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3)
onderzocht om dit op bestuursniveau te kunnen beoordelen.
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 verificatieonderzoek op CBS De Enk en CBS De Triangel. In
hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
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rapportage opgenomen.

Legenda

Wanneer we in dit rapport spreken over ‘het bestuur’ dan bedoelen we
de gemandateerde (meerscholen) directeur. We spreken over de
‘interne toezichthouder’ wanneer we het hebben over de

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

toezichthoudende bestuursleden. Ten slotte spreken we over ‘de
directie’ als het gaat over de directeur en de adjunct-directeuren van
CBS De Enk en CBS De Triangel.

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
het oordeel is op het kwaliteitsgebied Financieel Beheer op
bestuursniveau. Op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie
geven we in dit eerste onderzoek op bestuursniveau nog geen
eindoordeel.
We hebben wel visueel weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat dit aspect samenvalt
met de Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we dit aspect
achterwege bij de resultaten van het verificatieonderzoek op CBS De
Enk.
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Samenvattend oordeel
Met de scheiding van bestuur en intern toezicht en de verdeling van
directietaken over meerdere personen heeft het bestuur belangrijke
stappen gezet in de versterking van de organisatie. Verwacht mag
worden dat deze stappen bijdragen aan de kwaliteitszorg van het
bestuur en de scholen. Op dit moment functioneert de kwaliteitszorg
van het bestuur onvoldoende. Over de kwaliteitscultuur van het
bestuur en de verantwoording en dialoog door het bestuur over zijn
doelen en resultaten zijn we op onderdelen kritisch, maar we
beoordelen deze als voldoende.
We concluderen verder dat het beeld van het bestuur over de kwaliteit
van het onderwijs in voldoende mate overeen komt met het beeld van
de inspectie. Het bestuur heeft redelijk zicht op de kwaliteit van het
onderwijs maar dient dit, in ieder geval voor het didactisch handelen,
te verfijnen. De inspectie is namelijk kritischer over de aangetroffen
kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren en de kwaliteit
van de kwaliteitszorg.
We vinden tevens dat het beleid van het bestuur in voldoende mate
doorwerkt tot op de school. Zo herkennen we beleidskeuzes van het
bestuur in het aanbod, het didactisch handelen en het pedagogisch
klimaat van de scholen. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van
digitale leermiddelen, het werken met coöperatieve werkvormen en
de aanwezigheid van gedragsregels. Tegelijkertijd suggereren het
strategisch beleidsplan en de school- en jaarplannen dat op de
werkvloer meer zichtbaar moet zijn dan nu het geval is.
In de financiële positie zien wij geen aanwijzing voor een mogelijk
financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de korte of
middellange termijn. Het bestuur voldoet aan de onderzochte
standaarden op het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

Context
Het bestuur van VPCO Eerbeek heeft het bevoegd gezag over twee
basisscholen, CBS De Enk en CBS De Triangel. Tot een aantal jaren
terug kende het bestuur geen scheiding van uitvoerend bestuur en
toezichthoudend bestuur. Vanaf 2013 heeft het bestuur, met
ondersteuning van een externe partij, de organisatiestructuur van de
vereniging opnieuw ingericht. Daarbij speelde ook mee dat de
vereniging op De Triangel kinderopvang in eigen beheer zou gaan
verzorgen. Het bestuur bestaat inmiddels uit één gemandateerde
(meerscholen) directeur en een vijftal toezichthoudende
bestuursleden. De directeur is gemandateerd voor de opgedragen
bestuurstaken en –bevoegdheden. Daarnaast heeft de directeur de
dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid over CBS De Enk en
CBS De Triangel en is bestuurslid van de Stichting Kinderopvang
Eerbeek (SKE). De toezichthoudende bestuursleden zijn ouders van
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leerlingen van de scholen die vrijwillig hun expertise voor de scholen
en het bestuur inzetten.
Met de veranderde organisatiestructuur is ook de structuur van de
medezeggenschap anders ingericht. Behalve dat beide scholen een
medezeggenschapsraad hebben, is er nu ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR).
In het schooljaar 2016/2017 hebben de intern toezichthouder en de
gemandateerd (meerscholen) directeur zelf, geconstateerd dat
laatstgenoemde belast werd met een te groot aantal bestuurs- en
directietaken. Met name de bestuurstaken kostten meer tijd dan ten
tijde van de scheiding van bestuur en intern toezicht werd ingeschat.
Bovendien had de (meerscholen) directeur te maken met een nieuw te
bouwen school voor CBS De Triangel, en een nog nieuw te bouwen
school voor CBS De Enk. Gezien deze situatie heeft het bestuur ervoor
gekozen om met ingang van 1 augustus 2017 op beide scholen te
werken met een (meerscholen) directeur en een adjunct-directeur.

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. Vervolgens geven wij een antwoord op de drie deelvragen.

KA1. Kwaliteitszorg
Heeft het bestuur doelen afgesprok
afgesproken
en met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Het bestuur en de scholen van VPCO Eerbeek beschikken over een
stelsel van kwaliteitszorg. Het stelsel van kwaliteitszorg en de wijze
waarop dat door het bestuur wordt ingezet, geven echter
onvoldoende waarborg dat het bestuur de onderwijskwaliteit en
leerresultaten adequaat bewaakt en bevordert. We beoordelen
daarom de kwaliteitszorg van het bestuur als onvoldoende.

Vanuit een stelsel werkt het bestuur aan kwaliteitsverbetering
Vanuit een stelsel van kwaliteitszorg werken het bestuur en de scholen
aan kwaliteitsverbetering. Op het niveau van het bestuur vormen
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daarvoor het bestuurlijk toetsingskader en het strategisch beleidsplan
het uitgangspunt. In het bestuurlijk toetsingskader heeft het bestuur
beschreven wat de missie, visie en kernwaarden zijn en heeft het deze
vertaald naar zogeheten richtinggevende uitspraken met één of
meerdere (succes)indicatoren. Het bestuurlijk toetsingskader laat zien
dat het bestuur zich bewust is van zijn rol bij de realisatie van de
missie en visie van de vereniging.
De relatie tussen de richtinggevende uitspraken uit het bestuurlijke
toetsingskader en de strategische keuzes in het strategisch
beleidsplan is helder. De strategische keuzes voor de periode 2015 tot
2019 hebben betrekking op dezelfde beleidsterreinen als het
bestuurlijk toetsingskader die kent, zoals: onderwijs en identiteit,
personeel en organisatie, en financiën en beheer. Opvallend is dat de
richtinggevende uitspraken uit het bestuurlijke toetsingskader
concreter zijn uitgewerkt dan de strategische keuzes in het strategisch
beleidsplan.
De beide scholen van VPCO Eerbeek beschikken over een eigen
schoolplan dat qua inhoud zo goed als gelijk is aan elkaar. De
schoolplannen maken duidelijk aan welke verbeterpunten de scholen
in de periode 2015 tot 2019 willen werken. De verbeterpunten hebben
betrekking op meerdere beleidsterreinen waaronder het
onderwijskundig beleid, het kwaliteitsbeleid, het integraal
personeelsbeleid en het financiële beleid. Aan alle in de schoolplannen
opgenomen verbeterpunten is een prioriteit toegekend. Opvallend is
dat niet duidelijk is hoe de verbeterpunten zich verhouden tot de
strategische keuzes van het strategisch beleidsplan. Voor de periode
2015 tot 2019 zijn de verbeterpunten weggezet in een
meerjarenplanning. Het jaarplan van de scholen en onderliggende
beleidsplannen moeten laten zien hoe de scholen werken aan de
verbeterpunten uit het schoolplan.

De kwaliteitsverbetering is onvoldoende doelgericht en planmatig
Het is nodig dat het bestuur de informatie uit de zelfevaluaties
aantoonbaar gebruikt voor het werken aan kwaliteitsverbetering. Dat
is op dit moment onvoldoende het geval. De verbeterpunten uit de
schoolplannen komen (elke vier jaar) voort uit zelfevaluaties, maar
deze verbeterpunten zien we vervolgens onvoldoende terug in de
jaarplannen van de scholen.
Datzelfde gaat op voor de relatie tussen het strategisch beleidsplan
van het bestuur en de schoolplannen van de scholen. De strategische
keuzes uit het strategisch beleidsplan zijn niet te herkennen in de
verbeterpunten of verbetermaatregelen waar de scholen volgens hun
schoolplan aan werken. De wet vraagt dit wel van besturen en
scholen.
De wet verwacht van besturen en scholen dat zij doelgericht en
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planmatig werken aan kwaliteitsverbetering. We herkennen dit
onvoldoende bij het bestuur en de scholen van VPCO Eerbeek. Het
ontbreekt in de schoolplannen en de jaarplannen aan
verbetermaatregelen waaraan toetsbare doelen zijn gekoppeld en die
planmatig zijn uitgewerkt. Het is daardoor niet duidelijk wat het
bestuur en de scholen met de verbetermaatregelen c.q.
beleidsvoornemens beogen te bereiken en welke verbeteractiviteiten
zij daartoe ondernemen.

Evaluaties en analyses behoeven toetsbare doelen
Met het ontbreken van toetsbare doelen is het niet mogelijk om
beleidsvoornemens goed te evalueren. Daardoor kan het bestuur niet
nagaan of het proces van kwaliteitsverbetering op de scholen naar
behoren verloopt en of (tussen)doelen zijn behaald. Bovendien mist
de directie van de scholen daarmee een belangrijk instrument om
tussentijds processen van kwaliteitsverbetering bij te sturen. Wellicht
dat het ontbreken van toetsbare doelen ook de reden is dat bij zowel
het bestuur als de scholen het aan gedegen evaluaties ontbreekt.
Wanneer de resultaten op één of meerdere kernvakken tegenvallen,
dan staan het bestuur en de scholen langer stil bij deze resultaten.
Ook bepalen zij welke interventies nodig zijn, zoals meer aandacht
voor de didactiek of vernieuwing van de lesmethode. Het ontbreekt
nog aan aantoonbare analyses van de resultaten die duidelijk maken
waarom de resultaten tegenvallen. Dergelijke analyses kunnen helpen
bij het kiezen van juiste, bewezen effectieve interventies.

Een stelsel van kwaliteitszorg
Om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs heeft het bestuur
een digitale zelfevaluatiesystematiek bestaande uit verschillende
informatiebronnen, waaronder zogeheten ‘kwaliteitskaarten’:
beschrijvingen van de gewenste kwaliteit. De thema’s en inhouden
van deze kwaliteitskaarten zijn afgestemd op het waarderingskader
van de inspectie en aangevuld met een aantal schoolspecifieke
onderwerpen als 21e-eeuwse vaardigheden en wetenschap en
techniek. Het bestuur heeft voor beide scholen de kwaliteit aan de
hand van deze kwaliteitskaarten geëvalueerd.
Naast de kwaliteitskaarten neemt het bestuur vragenlijsten af bij
leerlingen, leraren en ouders over onder meer de veiligheidsbeleving.
Ook vinden er schooldiagnoses plaats door de directie van de scholen.
Deze gaan over de opbrengsten, kwaliteitszorg, zorg en begeleiding
en het schoolklimaat. De opbrengsten worden bovendien minimaal
tweemaal per jaar op de scholen nader bekeken. De
zelfevaluatiesystematiek geeft het bestuur in een periode van vier jaar
zicht op belangrijke onderdelen van de kwaliteit van het onderwijs en
de leerresultaten.
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Te weinig zicht op de kwaliteit van het onderwijsleerproces
Het huidige stelsel van kwaliteitszorg geeft nog onvoldoende zicht op
de kwaliteit van alle aspecten van het onderwijsleerproces. Het
ontbreekt namelijk aan zicht op de kwaliteit van het pedagogisch en
didactisch handelen. Om dat in beeld te hebben is het een vereiste dat
op de scholen, op een gestructureerde wijze, regelmatig het
pedagogisch en didactisch handelen wordt geobserveerd. Dat houdt
in dat bijvoorbeeld de directie regelmatig lessen observeert met een
kijkwijzer die is afgestemd op de schoolontwikkeling en op de
competenties die het bestuur verwacht. Momenteel vinden wel
observaties plaats door bijvoorbeeld de taal- en rekenspecialisten die
vanuit onderwijskundige vernieuwingen lesobservaties uitvoeren. Dit
levert echter geen schoolbreed beeld van de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen.

KA2. Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Vanuit een verbetercultuur werken het bestuur en de scholen aan de
kwaliteit van hun onderwijs en hun eigen professionaliteit. Het
personeel van de scholen onderhoudt haar bekwaamheid waartoe het
bestuur mogelijkheden biedt. De verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de (meerscholen) directeur en adjunct-directeuren is
beschreven, maar vraagt in de uitvoering nog aandacht. Voor het
bestuur is de Code Goed Bestuur het uitgangspunt van zijn handelen.
Zo is er sprake van een functiescheiding tussen bestuur en intern
toezicht. De functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht is
echter niet geregeld zoals de Code Goed Bestuur dat bedoelt.

Het personeel werkt aan haar eigen professionele ontwikkeling
Op de scholen van VPCO Eerbeek werkt bevoegd personeel dat haar
bekwaamheid onderhoudt. Alle leraren van de vereniging hebben een
digitaal bekwaamheidsdossier. In de schoolplannen staat beschreven
hoe het bestuur ervoor zorgt dat het personeel haar bekwaamheid
onderhoudt. Aan de basis hiervan staan de persoonlijke
ontwikkelplannen van de leraren waarin zij hun eigen pedagogisch en
didactisch handelen evalueren en aangeven aan welke doelen zij
willen werken. Jaarlijks legt de directie een klassenbezoek af en voert
zij elk jaar met de leraren een functioneringsgesprek. De persoonlijke
ontwikkelplannen en gespreksverslagen maken onderdeel uit van het
bekwaamheidsdossier. De leraren geven aan dat de uitvoering van de
gesprekscyclus adequaat verloopt, maar wijzen ook op verschillen
tussen de scholen in frequentie van functioneringsgesprekken.
Uit het gesprek met een aantal leraren van CBS De Enk en CBS De
Triangel blijkt dat de directie het personeel van de scholen stimuleert
om de eigen deskundigheid te onderhouden. Het personeel krijgt
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daarbij de ruimte om professionaliseringsactiviteiten als scholingen,
cursussen en opleidingen te volgen. De leraren maken ook gebruik
van deze ruimte.
De directie maakt gebruik van de kennis en ervaringen die leraren
tijdens professionaliseringsactiviteiten opdoen. Zo werken op beide
scholen specialisten voor lezen, rekenen en coöperatief leren. Deze
specialisten volgen de ontwikkelingen binnen hun vakgebied,
ondersteunen leraren bij complexe vraagstukken en zijn betrokken bij
het onderwijskundig beleid dat hun terrein betreft. De specialisten
leggen in dit verband ook klassenbezoeken af. Het delen van kennis
vindt verder plaats doordat leraren elkaar vertellen over de scholing
die zij gevolgd hebben.
Ook de (meerscholen) directeur werkt aan zijn eigen
professionalisering. Zo woont hij zogeheten ‘eenpittersoverleggen’ bij
van het Personeelscluster Oost-Nederland (PON) en maakt onderdeel
uit van het beraad van directeuren uit het dorp Eerbeek. Het is positief
dat zowel bij de (meerscholen) directeur als diegene die hem
tegenspraak bieden – de intern toezichthouder en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – de behoefte bestaat
de eigen professionalisering te intensiveren.

Nieuwe directiestructuur op de scholen
Sinds dit schooljaar is de organisatiestructuur op de scholen van VPCO
Eerbeek gewijzigd. Op beide scholen werkt sindsdien een adjunctdirecteur die bij afwezigheid van de (meerscholen) directeur het eerste
aanspreekpunt is en de directeur vervangt. De (meerscholen) directeur
blijft belast met de dagelijkse leiding van de scholen met de
bijbehorende verantwoordelijkheden.
Het managementstatuut van de vereniging is aangepast aan de
nieuwe organisatiestructuur en laat zien wat de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn van de (meerscholen) directeur en de
adjunct-directeuren. Voor het personeel van de scholen is het echter
nog onduidelijk wie van de directie wat doet en wie waarvoor
verantwoordelijk is. Ook de directie zelf is zoekende in de uitoefening
van de taken en verantwoordelijkheden van de directeur
respectievelijk adjunct-directeur. We zien hier overigens
mogelijkheden om binnen de directie het gedeeld onderwijskundig
leiderschap op de scholen te versterken.

Werken aan kwaliteitsverbetering behoeft onderwijskundig
leiderschap
Onderwijskundig leiderschap vormt een belangrijk onderdeel van een
professionele kwaliteitscultuur. Het onderwijskundig leiderschap op
de scholen kan beter. Behalve dat onderwijskundig leiderschap nodig
is voor het bewaken en bevorderen van de onderwijskwaliteit, is het
voorwaardelijk voor een professionele cultuur waarin leraren, vanuit
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een gezamenlijke visie, leren van en met elkaar. De directie van de
scholen mag de betekenis van de onderwijsvisie voor het dagelijks
handelen van leraren duidelijker maken. Het leren van en met elkaar
kan versterkt worden door collegiale klassenconsultaties. Ook
frequente klassenbezoeken door de directie met een kijkwijzer waarna
de bevindingen individueel en in het team worden gedeeld, kunnen
het leren van elkaar bevorderen. Deze vormen van professioneel leren
kunnen zowel georganiseerd worden binnen de school, tussen de
beide scholen en met scholen van andere besturen.

Scheiding bestuur en intern toezicht herkenbaar
Het bestuur kent een scheiding van bestuur en intern toezicht. De
(meerscholen) directeur heeft een mandaat voor de bestuurstaken en
–bevoegdheden. De taken en bevoegdheden van de gemandateerde
(meerscholen) directeur zijn beschreven in het managementstatuut.
De intern toezichthouder bestaat uit vijf toezichthoudende
bestuursleden. De taken en bevoegdheden van de intern
toezichthouder staan beschreven in het intern toezichtkader.
We constateren dat de uitwerking van de scheiding tussen bestuur en
intern toezicht niet voldoet aan de wetgeving daarover. In het
managementstatuut worden de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van “het bestuur” beschreven zonder dat
duidelijk is wat daarvan geldt voor de (meerscholen) directeur en wat
voor het intern toezicht. Daarmee suggereert het managementstatuut
dat de (meerscholen) directeur zichzelf controleert en aan zichzelf
verantwoording aflegt.
Uit de documenten en verschillende gesprekken die wij hebben
gevoerd blijkt dat de (meerscholen) directeur en de intern
toezichthouder zich hun nieuwe rol nog eigen moeten maken. De
scheiding tussen bestuur en intern toezicht blijkt in de praktijk een
lastige. Men moet voorkomen niet op andermans stoel te gaan zitten,
zo geeft men zelf aan. Voor de intern toezichthouder is het soms een
uitdaging de bestuurstaken aan de (meerscholen) directeur over te
laten en zich te beperken tot het houden van toezicht.
Ook met het oog op de werkgeversrol van het bestuur ten opzichte
van het personeel en de werkgeversrol van de intern toezichthouder
ten opzichte van het bestuur, is het noodzakelijk dat helder is hoe de
scheiding tussen bestuur en intern toezicht eruit ziet. Het voldoet
thans niet aan de Wet op het primair onderwijs (art. 31, lid 2) en de
Code Goed Bestuur (art. 5, lid 2, onder b; art. 8, lid 2). We geven het
bestuur de opdracht om dit aan te passen.
Aangaande het intern toezicht vraagt de inrichting en het functioneren
ervan om versterking (art. 23, Code Goed Bestuur). Het gaat dan om
openbare profielen voor de leden, een rooster van aftreden en het
borgen van de kwaliteit van het eigen functioneren.
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KA3. V
Verantwoording
erantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikk
ontwikkelingen
elingen en die van zijn school?
Het bestuur verantwoordt zich aan de interne toezichthouder, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, ouders en de overheid.
Toch staan de verantwoording en dialoog onder druk. Om hun taak
goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat het bestuur de intern
toezichthouder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
tijdig informeert; dit gebeurt nu niet altijd. Bovendien voldoet de
vergaderstructuur van de medezeggenschapsraden van beide scholen
niet aan de wet.

Tegenspraak georganiseerd
Het bestuur heeft zijn tegenspraak georganiseerd met de
aanwezigheid van een interne toezichthouder – de toezichthoudende
bestuursleden – en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
In het jaarverslag verantwoordt het bestuur zich aan de interne
toezichthouder. Naast het bestuursverslag bevat dat jaarverslag onder
meer een verslag van het toezichthoudend bestuur. Omwille van de
verantwoording en dialoog is het passend als ook de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aandeel heeft in het
bestuursverslag. Bovendien is het jaarverslag nog niet openbaar
toegankelijk, hetgeen de Code Goed Bestuur voorschrijft.
Richting de ouders legt het bestuur in de schoolplannen
verantwoording af over de doelen en resultaten. In de schoolgidsen
ontbreekt het nog aan informatie over de bevindingen ten aanzien
van het stelsel van kwaliteitszorg en welke maatregelen naar
aanleiding van deze bevindingen getroffen zijn (art. 13, eerste lid,
onder l, WPO).

Intern toezicht en medezeggenschap
Aan de basis van het handelen van de intern toezichthouder staan het
intern toezichtkader en het bestuurlijk toetsingskader. Beide kaders
dragen bij aan de verantwoording en dialoog vanuit het bestuur
richting de intern toezichthouder. Het intern toezichtkader geeft aan
waar de interne toezichthouder aan hecht, zogeheten ‘uitspraken’ met
‘ijkpunten’. De uitspraken gaan over het verwachte professioneel
handelen van het bestuur; de ijkpunten geven aan tot welke
resultaten dat handelen moet leiden. Het intern toezichtkader, het
bestuurlijk toetsingskader en het strategisch beleidsplan maken de
verbinding zichtbaar tussen de toezichthoudende taak van het bestuur
enerzijds en de uitvoerende taak van het bestuur.
Uit gesprekken die wij hebben gevoerd maken wij op dat de intern
toezichthouder ongeveer tweemaal per jaar met het bestuur spreekt
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over de onderwijsresultaten. Toch besteedt het intern toezichtkader
nog geen aandacht aan onderwerpen als de onderwijsresultaten, of
het onderwijsproces en de professionalisering van medewerkers.
Evenmin bevatten de aanwezige onderwerpen ijkpunten of normen
voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de onderwijsresultaten en het
onderwijsproces. Met het oog op de inhoud van het bestuurlijk
toetsingskader zou dit een passende verrijking van het intern
toezichtkader kunnen zijn.
Sinds de nieuwe organisatiestructuur kent de vereniging een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarmee
voldoet de vereniging aan de Wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De GMR bestaat uit vier leden – twee namens de
oudergeleding, twee namens de personeelsgeleding – evenredig
vertegenwoordigd door beide scholen. De leden van de GMR hebben
allen ook zitting in de medezeggenschapsraad van één van de scholen.
De GMR vergadert ongeveer tienmaal per jaar volgens een eigen
jaarkalender. Deze kalender bevat tevens de met het bestuur te
bespreken onderwerpen, zoals het strategisch beleidsplan,
(twee)jaarlijkse beleidsplannen en het bestuursformatieplan en het
jaarverslag. De kalender ondersteunt de GMR bij de uitvoering van zijn
taak.
We constateren een tekortkoming als het gaat om het functioneren
van de medezeggenschap. Het blijkt dat in de praktijk de
medezeggenschapsraden van de scholen gezamenlijk vergaderen en
opereren als GMR. Dit is voor het bestuur een aandachtspunt.
Bovendien verschillen de wettelijke bevoegdheden, taken en
informatierechten van de medezeggenschapsraad van een school met
die van de GMR.

De verantwoording en dialoog staan onder druk
We constateren dat de intern toezichthouder en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet altijd de benodigde
informatie tijdig ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
begroting, het bestuursformatieplan of beleidsvoornemens. Hierdoor
wordt niet voldaan aan het de Wet medezeggenschap op scholen (art.
8, lid 1) en de Code Goed Bestuur (art. 17). De kwaliteit van de
georganiseerde tegenspraak kan erdoor onder druk staan. De intern
toezichthouder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
kunnen het bij niet-tijdig ontvangen van stukken hun taken niet
adequaat uitoefenen.
Tot slot wijzen we erop dat het bestuur ervoor dient te zorgen dat de
GMR in de gelegenheid gesteld wordt een bindende voordracht te
doen voor een lid van het toezichthoudend bestuur (art. 17a, lid 2,
WPO). Dit is nu nog niet het geval, waardoor er sprake is van een
wettelijke tekortkoming.
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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. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.
De standaarden 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

2,93

1,59

1,84

2,19

2,26

2,63

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,77

0,64

0,77

0,79

0,81

0,83

Weerstandsvermogen

< 5%

20,70%

20,20%

20,44%

23,98%

28,38%

32,14%

Huisvestingsratio

> 10%

5,72%

8,10%

5,70%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

1,11%

0,74%

0,24%

3,22%

4,32%

3,16%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. Zoals blijkt uit
de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. Wel wijzen we op
het volgende.

Continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig
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dat hierin een uitsplitsing van het saldo financiële bedrijfsvoering, de
inrichting en het functioneren van het interne
risicobeheersingssysteem, de hiermee bereikte resultaten en de
eventuele aanpassingen, de risico’s en onzekerheden voor de
komende jaren en de te treffen maatregelen (met een cijfermatige
toelichting), een duidelijke zichtbare verbinding met het strategisch
beleid, een verantwoording over de uitvoering van de taken van het
toezichthoudend orgaan, de hiermee bereikte resultaten en de wijze
van ondersteuning aan het bestuur zijn opgenomen. Deze onderdelen
van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen we niet aan in het
bestuursverslag 2016. We verwachten dat het bestuur hier gedegen
aandacht aan besteedt in de volgende bestuursverslagen, omdat een
volledige en duidelijke verantwoording erg belangrijk is om een beeld
te vormen van de sturing in de organisatie en van verwachte
ontwikkelingen.
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 Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Eerbeek kwamen de volgende onderwerpen
aan de orde.

Ontwikkelingsperspectief
Uit de registratie BRON blijkt dat de onder het bestuur ressorterende
scholen geen ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) hebben
geregistreerd. Het bestuur geeft aan dat er in totaal 5 OPP’s zijn. Dit
zijn papieren versies omdat de scholen sinds het schooljaar 2017-2018
zijn gaan werken met een nieuw administratieprogramma. De
verplichte registratie is naar achteren verschoven in verband met
andere prioriteiten. Het bestuur laat weten dit zo spoedig mogelijk
conform de wetgeving tot uitvoer te brengen.
Doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die het moet beleggen bij de intern
toezichthouder (ook wel de raad van toezicht) zijn dan onder meer,
dat deze toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De
intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van
zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording
hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2016. Wij
verzoeken de intern toezichthouder aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn
toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2017. Omdat dit aspect
van het interne toezicht op dit moment sectorbreed nog in
ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit
verzoek ook een expliciete herstelopdracht te geven.
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Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard rechtmatigheid voor deze vereniging als
‘voldoende’ beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat
enerzijds uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg
staan.
Wel deden wij de volgende bevinding. In 2015 is door de gemeente
een nieuw scholencluster te Eerbeek opgeleverd aan het bestuur.
Gedurende de realisatie hiervan is op verzoek van het bestuur een
aantal extra werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij ging het met name
om extra terreinverharding, een investering in zonnepanelen en de
realisatie van een extra leslokaal. De hiermee gemoeide kosten zijn uit
publieke middelen door het bestuur in 2016 betaald (totaal
€73.368,69). Over de kosten die de realisatie van het extra lokaal met
zich meebracht, is het bestuur momenteel met de gemeente
Brummen in gesprek om deze alsnog vergoed te krijgen (€21.961,50).
Uitgaven aan huisvesting uit de lumpsumvergoeding in het primair
onderwijs zijn op grond van artikel 148 lid 1 van de Wet op het primair
onderwijs niet toegestaan. Investeringen in onderwijshuisvesting in
het primair onderwijs door een schoolbestuur zijn wel mogelijk uit
opgebouwde reserves voor 1 augustus 2006 als zij aanvullend zijn op
de gemeentelijke bijdrage. Hiervan is geen sprake. Het bestuur heeft
laten weten dat de geconstateerde onrechtmatigheid in het
jaarverslag over 2017 zal zijn hersteld. Hiervoor zal contact
opgenomen worden met de instellingsaccountant.
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2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Bestuur
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg. Bij de
maatregelen ter verbetering van de
onderwijskwaliteit ontbreekt het aan
toetsbare doelen die planmatig
worden uitgewerkt. Hierdoor
worden verbeteringen onvoldoende
doelgericht doorgevoerd (art. 10
WPO).

Het bestuur stuurt ons uiterlijk 1
augustus 2018 het bijgestelde of
nieuwe school(jaar)plan.

Wij controleren in het najaar van
2018 of het bestuur op een
doelgerichte en planmatige wijze
werkt aan kwaliteitsverbetering,
blijkend uit de school(jaar)plannen.

KA2 Kwaliteitscultuur. Het
managementstatuut voldoet niet
aan de wettelijke eisen (art. 31 WPO).

Het bestuur stuurt ons uiterlijk 1
augustus 2018 het bijgestelde
managementstatuut.

Wij controleren in het najaar van
2018 het bijgestelde
managementstatuut ten aanzien van
de afbakening van taken en
bevoegheden van de gemandateerd
(meerscholen) directeur en het intern
toezicht.

KA3 Verantwoording en Dialoog. De
medezeggenschapsraad ontvangt
van het bevoegd gezag, al dan niet
gevraagd, tijdig alle inlichtingen die
deze voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijze nodig heeft (art. 8, lid
1 WMS).

Het bestuur informeert en betrekt de
medezeggenschapsraad tijdig.

Wij bespreken dit punt tijdens een
gesprek met het bestuur, najaar
2018.

Het bestuur richt de
continuïteitsparagraaf in conform
artikel 3 Regeling jaarverslaggeving
onderwijs.

Wij controleren of in het
eerstvolgende bestuursverslag aan
alle verplichte onderdelen van de
continuïteitsparagraaf aandacht is
besteed.

Het bestuur zorgt ervoor dat het
didactisch handelen van voldoende
niveau is en het bestuur kan laten
zien dat dit het geval is.

Op grond van het gesprek met het
bestuur (najaar 2018) bepalen we
hoe we nagaan of de kwaliteit van
het didactisch handelen van
voldoende niveau is.

Financieel Beheer
FB1. Continuïteit
Aan enkele verplichte onderdelen
van de continuïteitsparagraaf is geen
aandacht besteed.
School
OP3 Didactisch handelen. CBS De
Enk zorgt niet voor een
ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen (art.8, eerste lid, WPO)
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
We hebben op CBS De Triangel en op CBS De Enk geverifieerd of het
beeld van het bestuur overeenkomt met ons beeld. Op deze scholen
hebben we drie standaarden beoordeeld, te weten Aanbod (OP1),
Didactisch handelen (OP3) en Pedagogsisch klimaat (SK2).
We concluderen dat de kwaliteit op de standaarden Aanbod en
Pedagogisch klimaat op beide scholen van voldoende niveau is. De
mogelijkheden voor verbetering liggen vooral in het didactisch
handelen. Op CBS De Triangel is het didactisch handelen weliswaar
voldoende, maar zien we ook kwaliteitsverschillen tussen de groepen.
Op CBS De Enk beoordelen we het didactisch handelen gemiddeld als
onvoldoende, maar zien we ook mooie voorbeelden.

3.1 Basisschool De Triangel
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Triangel (hierna:
CBS De Triangel) voldoet op de onderzochte standaarden. Het aanbod,
didactisch handelen van de leraren en het pedagogisch klimaat zijn
van voldoende niveau.

Een hedendaags aanbod en boeiende lesactiviteiten
De leerlingen op CBS De Triangel krijgen een aanbod dat dekkend is
voor de kerndoelen. In het aanbod besteedt de school aandacht aan
de basisvaardigheden taal en rekenen, maar ook aan de brede
ontwikkeling van de leerlingen zoals hun sociaal-emotionele
vaardigheden, oriëntatie op de wereld en actief burgerschap, en
vroegtijdige beheersing van de Engelse taal. Bovendien besteedt de
school middels lesactiviteiten aandacht aan onderzoekend leren,
wetenschap en techniek en sport en bewegen. Leerlingen zijn
enthousiast over deze lesactiviteiten, blijkt uit het gesprek dat wij met
hen voerden.
Een volgende stap is dat de school laatstgenoemde lesactiviteiten
verwerkt tot een beredeneerd aanbod, met doelen en tussendoelen
per leerjaar op grond waarvan regelmatig de ontwikkeling van de
leerlingen in kaart wordt gebracht. Een dergelijk beredeneerd aanbod
nodigt leraren bovendien uit systematisch aandacht te besteden aan
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deze vaardigheden, hetgeen nu nog niet het geval is.

Didactisch handelen op niveau met zichtbare kwaliteitsverschillen
Het didactisch handelen van de leraren op CBS De Triangel is van
voldoende niveau. De leraren leggen duidelijk uit en zorgen voor een
geschikt leerklimaat waardoor de leerlingen betrokken zijn. De inzet
van coöperatieve werkvormen en het werken met digitale software op
de tablet, dragen tevens bij aan de betrokkenheid van de leerlingen. In
de kleutergroepen wordt het leerklimaat bovendien ondersteund
door een rijke leeromgeving.
Tegelijkertijd vallen de kwaliteitsverschillen tussen de leraren op. Niet
in alle groepen is in voldoende mate sprake van een duidelijke uitleg
en afstemming van de uitleg en verwerkingsstof. We zien dan
onvoldoende dat de uitleg gericht is op het te bereiken lesdoel, dat er
aandacht is voor de leer- en oplossingsstrategieën en dat leraren
regelmatig nagaan of leerlingen de uitleg hebben begrepen. Voor de
afstemming van het onderwijs kan de digitale software behulpzaam
zijn. Echter, de leraren benutten de mogelijkheden hiervan nog
onvoldoende om hun onderwijs ‘real-time’ af te stemmen.

Een ondersteunend pedagogisch klimaat
De directie en het team van CBS De Triangel werken op verschillende
manieren met succes aan het pedagogisch klimaat op de school. Zo
heeft de school een aanbod om te werken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen, volgt zij de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen en zijn er gedragsregels voor leerlingen
en leraren. Ook heeft de school inmiddels weer een leerlingenraad,
waarin leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zitting hebben. Thans
staat de leerlingenraad nog op een laag pitje, maar de bedoeling is dat
deze leerlingenraad eens in de zes weken samenkomt.
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3.2 Basisschool De Enk
De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool De Enk (hierna: CBS De
Enk) voldoet als het gaat om het aanbod en het pedagogisch klimaat.
Het didactisch handelen van de leraren beoordelen we echter als
onvoldoende.

Het brede aanbod voldoet aan de kerndoelen
Het aanbod op CBS De Enk is van voldoende niveau. Voor de
kernvakken taal en rekenen-wiskunde voldoet het aanbod aan de
kerndoelen. Voor de zaakvakken, die met name in de middag aan bod
komen, heeft de school een methode waarbij leerlingen vanaf groep
1 aan thema's werken. Hiermee probeert de school de betrokkenheid
en nieuwsgierigheid van de leerlingen te vergroten. Daarnaast
hanteert de school een aanbod om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.
De school maakt sinds een aantal jaren gebruik van eigentijdse
materialen (tablets) om de verwerkingsopdrachten beter af te kunnen
stemmen op de verschillende niveaus van de leerlingen. Leerlingen die
meer aankunnen, krijgen bovendien een verbredend of verdiepend
aanbod. Een enkele leerling krijgt een aanbod in de bovenschoolse
plusgroep. Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 een aanbod Engels.
Mogelijke volgende stappen voor de school, die in lijn zijn met de
visie, zijn bijvoorbeeld:
• de afstemming van het aanbod in de onderbouw op het aanbod
in de peutergroep;
• de verbinding van de zaakvakken aan de kernvakken;
• meer aandacht voor techniek.

Het didactisch handelen van de leraren vraagt verbetering
De kwaliteit van het didactisch handelen is gemiddeld van
onvoldoende niveau. Tijdens het onderzoek hebben we vier
groepsbezoeken uitgevoerd. De verbeterpunten liggen in de
verschillende groepen op verschillende terreinen.
Allereerst concluderen we dat niet alle lessen voldoende
zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen. Vooral tijdens de
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uitleg ontbreekt de afstemming op de verschillen tussen leerlingen.
Voor sommige leerlingen is de uitleg te moeilijk, terwijl die voor
andere leerlingen te makkelijk is. Ten tweede is de kwaliteit van de
uitleg gemiddeld van onvoldoende niveau. We missen in de lessen een
duidelijke structuur, waardoor de uitleg niet altijd helder is. Het
instructiemodel dat de school hanteert, hebben we te weinig
waargenomen. Ten derde zien we te weinig dat leraren de denkwijze
en aanpak voordoen (modellen). Hoewel we lessen gezien hebben
waar de leerlingen een actieve en betrokken leerhouding tonen, geldt
dat niet voor alle combinatiegroepen. Dat aan bovenstaande
voorwaarden niet wordt voldaan, belemmert een ononderbroken
ontwikkelingslijn van leerlingen.
Tegelijkertijd geven we aan dat we in de verschillende groepen ook
mooie voorbeelden gezien, waarbij de leraren van elkaar kunnen
leren. In sommige groepen zijn de leerlingen zeer betrokken bij de
opdrachten. Ook zetten sommige leraren verschillende werkvormen in
waarbij de leerlingen samen spelen of samenwerken aan opdrachten.
Bovendien zien we dat bepaalde schoolbrede afspraken, zoals het
gebruik van het stilteteken en het blokje, overal gehanteerd worden.

Het schoolklimaat is positief en respectvol
Het pedagogisch klimaat op CBS De Enk is positief en respectvol. Zoals
eerder benoemd, werkt de school met een aanbod om de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. We zien de
schoolbrede afspraken, die passen het aanbod, terug in de
verschillende groepen. De leerlingen uit de bovenbouw met wie we
tijdens het onderzoek spraken, geven aan dat de leerlingen op een
goede manier met elkaar omgaan, en beter dan een aantal jaren
geleden. De leerlingen houden rekening met elkaar, zowel in de groep
als op het schoolplein. Ze weten wat de afspraken en gedragsregels
zijn die gelden in de school en in hun groep.
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4 . Reactie van het bestuur
Met veel plezier heeft het bestuur van VPCO-Eerbeek kennis genomen
van de rapportage van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en school
dat eind 2017 door de onderwijsinspectie is verricht. Het bestuur is
verheugd over de positieve toonsetting van het rapport. Er is
waardering voor de dagelijkse inspanningen verricht door
leerkrachten en directie die hun belangrijke werk met passie
verrichten.
Veel gaat goed… Er moeten ook zaken beter. In het rapport worden
deze verbeterpunten helder beschreven. Het bestuur herkent deze en
neemt de aanbevelingen ter harte. Vanuit de aanwezige basiskwaliteit
is het zeer wel mogelijk om de geconstateerde verbeterpunten vlot en
adequaat aan te pakken. Dat zal dan ook gebeuren.
VPCO-Eerbeek wil naast het verzorgen van goed onderwijs meer voor
de MAATSCHAP-pij betekenen. We zien het als een mooie opdracht en
kans om jonge mensen in te mogen leiden in deze snel veranderende
SAMEN-leving. Mede hierdoor is ook ons onderwijs voortdurend aan
verandering onderhevig. De transitie is gaande en vraagt na de
“storming fase” van de afgelopen jaren nu om borging en verdere
ontplooiing van daaruit. Daarbij komen de aanbevelingen vanuit het
onderzoek zeer goed van pas. De scholen kunnen beredeneerd verder
groeien… en mede daardoor: onze leerlingen ook!
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