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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van De vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen op gereformeerde grondslag te Wezep. 
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? 
Sinds 1998/1999 is het bestuur van de vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen op gereformeerde grondslag te Wezep 
aangesloten bij de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek. Het bestuur 
heeft een aantal taken overgedragen aan (de algemeen directeur van) 
de federatie. Een belangrijke taak is dat de algemeen directeur er voor 
moet zorgen dat het onderwijs van de aangesloten scholen goed 
wordt en goed blijft. Zo moet de directie van De Meidoorn regelmatig 
aan de algemeen directeur laten zien hoe het met de school gaat en 
wat de voortgang is van de activiteiten om de kwaliteit te verbeteren. 
Die manier van werken hebben wij met een ‘goed’ gewaardeerd. 
Wij zien ook dat er tussen bestuur en de algemeen directeur openheid 
en wederzijds vertrouwen is, zodat ze goed met elkaar kunnen 
samenwerken. 
Als het over de school gaat, dan zien we dat iedereen er samen aan 
werkt om het onderwijs nog beter te maken. Met elkaar is 
afgesproken hoe ze het onderwijs vorm willen geven. Zo moeten 
leerlingen meer zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze willen leren, 
maar daarbij wel zichzelf uitdagen. Met -onder meer- scholing, 
werkgroepen en van elkaar leren door bij elkaar lessen te bekijken, wil 
men het onderwijs steeds beter maken. Ook dat hebben we met een 
‘goed’ gewaardeerd. 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat kan beter? 
We zien bij het bestuur en de school kansen voor verbetering. Hierbij 
gaat het om punten die voldoende zijn, maar nog wel beter kunnen. 
Hoewel het op papier allemaal goed geregeld is, lijkt het in de praktijk 
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soms toch wel eens lastig om de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van het bestuur, de algemeen directeur en de 
Commissie van Toezicht goed uit elkaar te houden of vorm te geven. 
Met de overgang naar een holding met één College van Bestuur kan 
dat beter geregeld worden. 
De Meidoorn neemt veel maatregelen om de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen. De manier waarop de afspraken die daar uit 
voortkomen worden vastgelegd, kan beter. 
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende 
bestuursverslag aandacht te besteden aan het toezicht op de 
doelmatige besteding van rijksmiddelen. 
 
Wat moet beter? 
In dit onderzoek hebben we op bestuursniveau en op schoolniveau 
geen onderdelen gezien die vanuit wettelijke eisen vragen om 
verbetering. 
 
Vervolg 
In 2023 komt het bestuur in aanmerking voor het volgende 
vierjaarlijkse onderzoek. In de tussenliggende periode vindt er een 
jaarlijkse analyse plaats van de prestaties op het niveau van het 
bestuur en de school. Mochten uit deze jaarlijkse prestatieanalyse 
risico’s naar voren komen, dan zal de inspectie hierover in gesprek 
gaan met het bestuur. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in maart 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij De vereniging tot stichting en instandhouding van 
scholen op gereformeerde grondslag te Wezep. In een vierjaarlijks 
onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit 
op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op 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. 

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het 
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij CBS De Meidoorn. 
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het 
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats 
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
voldoende is; het onderzoek laat zien of de bestuur voldoende 
informatie heeft over de school en of sturing op de kwaliteit door het 
bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van de diverse geledingen binnen de 
organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en leraren en 
verschillende lessen bezocht. 
Naast de standaarden die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, 
hebben we ook de standaarden OP2 'Zicht op ontwikkeling' en OP3 
'Didactisch handelen' onderzocht. Bij het vorige onderzoek in 2017 had 
de school verbeterpunten op deze standaarden. 
 
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 verificatieonderzoek op CBS De Meidoorn. 
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In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

 

2 . 

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. 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. Wel is te zien is wat het oordeel is op het kwaliteitsgebied 
Financieel beheer op bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre 
onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft 
van de gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid 
van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
De vereniging tot stichting en instandhouding van scholen op 
gereformeerde grondslag te Wezep is lid van de Federatie 
Veluwezoom en IJsselstreek. Aan de algemeen directeur (AD) van de 
federatie is door het bestuur een aantal taken overgedragen, 
waaronder het opzetten en uitvoeren van een systeem van 
kwaliteitszorg en het bewaken van de kwaliteit van de aangesloten 
scholen. 
De wijze waarop de AD zicht heeft op de kwaliteit van De Meidoorn en 
daar op stuurt, waarderen we met een goed. 
In de rolvastheid van de relatie tussen het bestuur, de federatie en de 
Commissie van Toezicht is nog winst te boeken. Met de overgang naar 
een andere bestuurlijke constructie kan dat beter geregeld worden. 
Op schoolniveau zien we dat het onderwijsleerproces van een 
voldoende niveau is, maar ook dat er nog ruimte is voor ontwikkeling. 
Dat betreft ook de borging van de (onderwijskundige) afspraken. De 
betrokkenheid en inzet van het team om die verbetering gestalte te 
geven, waarderen we met een goed. 
 
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de 
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële 
continuïteit van de Vereniging tot stichting en instandhouding van 
scholen op gereformeerde grondslag. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
 
De vereniging beschikt over voldoende middelen om de 
onderwijskwaliteitsontwikkeling bij De Meidoorn te stimuleren. 

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 de eerste drie deelvragen 
zoals geformuleerd in hoofdstuk 1. 

KA1 Kwaliteitszorg: Heeft het bestuur doelen afgesproken met de 
scholen, heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en 
stuurt zij op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 
Het systeem van kwaliteitszorg waarderen we op bestuursniveau met 
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een goed. Hoewel er zeker nog punten zijn waarop het bestuur en de 
school zich nog kunnen versterken, geeft het brede palet van 
indicatoren waarop gemonitord wordt en met name de zelfkritische 
manier waarop de directeur van De Meidoorn de eigen gegevens 
beschouwt, reden voor deze waardering. 
Hieronder zullen we dat oordeel nader toelichten. We beschrijven de 
kwaliteitszorgcyclus volgens de in de kwaliteitszorg bekende, en door 
het bestuur zelf ook gehanteerde processtappen plan-do-check-act. 
Daarbij kijken we eerst wat de plannen, ambities en visies zijn, 
vervolgens hoe deze op bestuurs- en schoolniveau zijn uitgewerkt, 
dan hoe de vorderingen en resultaten van deze plannen en ambities 
gemonitord worden en ten slotte of er zo nodig bijgestuurd wordt. 
 
Sinds 1998/1999 is het bestuur van de vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen op gereformeerde grondslag te Wezep 
aangesloten bij de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek. Hierdoor 
kunnen zij gebruik maken van de expertise die daar aanwezig is. Zo 
stelt de Federatie beleidstukken op, richt expertgroepen in waar 
leraren aan deel kunnen nemen en bewaakt zij, naast het bestuur van 
de school, de onderwijskwaliteit op de aangesloten scholen. 
Onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur (AD) van de 
federatie ondersteunt de Directeur Onderwijs en Kwaliteit (DO&K) de 
scholen en besturen bij de inrichting van het systeem van 
kwaliteitszorg en de verantwoording daarover. De DO&K richt zich op 
de volgende doelen: 

• Zicht op de kwaliteit van alle scholen; 
• Kwaliteitsbewaking en verbetering; 
• Kwaliteitsinstrumenten op orde brengen; 
• Opstellen van verantwoordingsdocument voor het bestuur, 

algemeen directeur en commissie van toezicht; 
• Ondersteuning in de scholen gericht op een professionele 

kwaliteitscultuur. 
 
Plan 
Op federatieniveau is door de AD in samenspraak met de bestuurders 
en directeuren van de aangesloten verenigingen en scholen een 
strategisch beleidsplan 2015-2019 (hierna: SBP15) “Groeien in krimp” 
(1 maart 2015) opgesteld. Daarin is een gezamenlijk opgestelde missie 
en visie opgenomen en zijn op vijf aandachtsgebieden in 19 ambities 
geformuleerd. 
Bij deze ambities zijn ook criteria en toetsinstrumenten geformuleerd. 
Sommige criteria zijn meetbaar beschreven en andere meer 
richtinggevend. 
De ambities bij ‘Onderwijs en identiteit’, ‘Personeel en organisatie’ en 
‘Kwaliteit als verbinding’ hebben veelal betrekking op schoolniveau. 
In het gesprek dat wij met het bestuur hebben gevoerd, gaf de AD aan 
dat de doorvertaling van het SBP15 naar de schoolplannen van de 
aangesloten verenigingen/scholen (in dit geval De Meidoorn) nog niet 
optimaal was. In de komende planperiode zal die doorvertaling 
strakker geregeld zijn. In het directeurenoverleg neemt men een 
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besluit over het te gebruiken format. De verhoogde uniformiteit heeft 
ook te maken met de aanstaande wijziging in de structuur van de 
federatie en de aangesloten verenigingen. Hier komen we in de 
paragraaf over de kwaliteitscultuur (KA2) op terug. 
 
In het schoolplan 2015-2019 (SP15) van De Meidoorn (“Betekenisvol 
bouwen aan onderwijs van de toekomst”) is een andere indeling van 
aandachtsgebieden te zien dan in het SBP15, waarbij ook opvalt dat de 
indeling van de ontwikkelpunten (SP15, H7 Meerjarenbeleid, pag. 36 
e.v.) weer afwijkt van de indeling van beleidsterreinen in het 
schoolplan zelf. Dat maakt het terugvinden van de geformuleerde 
ambities op federatieniveau in de streefbeelden/ontwikkelpunten op 
schoolniveau niet eenvoudig. Het beeld is wel dat de (meeste) 
SBP15-ambities ook vertaald zijn naar schoolambities/streefdoelen. 
De directie van De Meidoorn geeft aan dat dat meer komt door de 
algemene geldigheid van de SBP15-ambities, dan dat er in het SP15 
bewust voor gekozen is zich te richten op het SBP15. Naast de 
SBP15-ambities formuleert de school ook andere doelen naar 
aanleiding van de eigen SWOT-analyse. Daarbij benut men onder 
meer gegevens uit de resultatenanalyses, de tevredenheidspeilingen 
bij ouders, leerlingen en personeel en een instrument om de 
didactische vaardigheden van de leerkrachten te meten. 
De doelen bij de ontwikkelpunten zijn meestal, maar niet altijd 
meetbaar geformuleerd. 
 
In het SP15 staan de beleidsvoornemens opgenomen in een 
meerjarenplanning. Deze voornemens werkt de school uit in de 
schooljaarplannen. Voor dit onderzoek hebben we de beschikking 
over schooljaarplan 2018-2019 (SJP18) “Iedereen telt”. 
In het SJP18 staan onder de ‘Ontwikkelpunten naar aanleiding van 
analyses’ die zaken die de school op gaat pakken naar aanleiding van 
recente(re) gegevens/ontwikkelingen, maar wordt ook teruggeblikt op 
de status van de geformuleerde ambities van het SP15 en het SBP15. 
Als kapstok zijn in het SJP18 vier ontwikkelthema’s benoemd: 

• Positief leerklimaat, 
• Aansluiting vakken, 
• Positief leefklimaat, 
• Passend onderwijs. 

 
Do 
Per ontwikkelthema zijn meerdere streefbeelden benoemd. Per 
streefbeeld is beschreven wat de interventie is, wat de planning is en 
wie aanstuurt. Verder is vastgelegd wanneer de tussenevaluaties 
(steeds na drie maanden) en de eindevaluatie plaatsvinden, wat de 
financiële en mogelijk overige consequenties zijn. 
Op de vier ontwikkelthema’s uit het SJP18 zijn werkgroepen 
geformeerd die het ontwikkeltraject inrichten en uitvoeren. 
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Check 
In het SBP15 is per ambitie beschreven hoe de voortgang wordt 
getoetst en welke criteria daarbij gelden. Zoals gezegd zijn die criteria 
niet altijd meetbaar beschreven. Dat geldt ook voor de streefdoelen 
uit het SP15 en het SJP18. Wel zijn vrijwel altijd de doelen beschreven 
in termen van verbetering van opbrengsten of gedrag en niet in 
termen van processtappen. 
De Meidoorn heeft voor wat betreft het onderwijsleerproces gegevens 
beschikbaar over de onderwijsresultaten, de tevredenheid van ouders, 
leerlingen en personeel, de veiligheid en het welbevinden van 
leerlingen (veiligheidsmonitor) en het didactisch handelen van 
leerkrachten. 
Drie keer per jaar stelt de directeur van de Meidoorn een 
managementrapportage op en bespreekt deze met de AD. De 
voortgang van het jaarplan is daar een onderdeel van. 
De AD, en via hem ook het bestuur, heeft daarmee goed zicht op de 
ontwikkelingen van de school. 
 
Act 
In de managementrapportage is een lijst met acties en afspraken 
opgenomen. Ook in de voortgangsrapportage is zichtbaar dat 
aanvullende acties worden ondernomen als de tussentijdse evaluatie 
niet het gewenste effect laat zien. 
 
 
KA2 Kwaliteitscultuur: Heeft het bestuur een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer? 
De kwaliteitscultuur bij het bestuur is van een voldoende niveau, maar 
we zien ook verbeterpunten. 
 
Transparante en integere organisatiecultuur (Code Goed Bestuur) 
Het bestuur van De vereniging tot stichting en instandhouding van 
scholen op gereformeerde grondslag te Wezep bestaat uit acht 
personen met portefeuilles op de verschillende beleidsterreinen. De 
verhouding tussen het (lokale) bestuur en de Federatie is in het 
‘Management Statuut LD VenIJ 241115’ als volgt geformuleerd: “Het 
lokale bestuur is een vertegenwoordigend netwerkbestuur dat een 
bestuurlijk kader met richtinggevende uitspraken formuleert op 
strategisch niveau (uitgewerkt in het lokale beleidsplan). Het lokale 
bestuur houdt vervolgens toezicht op het uitgevoerde beleid door 
middel van managementrapportages en verslagen.” 
Het bestuur heeft een aantal taken overgedragen aan de AD van de 
Federatie. In het ‘Management statuut Algemeen Directeur VenIJ’ is 
vastgelegd dat de AD op (vrijwel) alle beleidsterreinen namens de 
lokale besturen optreedt: 

• Personeelsbeleid 
• Identiteitsbeleid 
• Financieel en materieel beleid 
• Kwaliteitsbeleid 

Hoewel de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) in 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 12/22



diverse statuten duidelijk beschreven zijn (waarbij sommige 
documenten wel wat overlap vertonen), was tijdens het gesprek met 
het bestuur te merken dat het voor de verschillende geledingen soms 
zoeken is naar de juiste rol in het bestuurlijk geheel. 
In het ‘Reglement Commissie van Toezicht; 01122015’ zijn de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie van 
Toezicht (CvT) vastgelegd. In het gesprek dat wij met de CvT hadden, 
bleek ook dat zij zoekende zijn wie of wat hun ‘object van toezicht’ is. 
Volgens het reglement zijn dat (de besturen van) de afzonderlijke 
verenigingen, maar tot een jaar geleden vond dat toezicht vooral via 
de AD plaats. Het afgelopen jaar gaat de CvT meer direct het gesprek 
aan met de lokale bestuurder(s). Het zwaartepunt van het toezicht ligt 
daarbij meer bij de financiën dan de kwaliteit van het onderwijs. De 
CvT heeft geen eigen criteria op grond waarvan zij de kwaliteit van het 
onderwijs (of de geformuleerde ambities daarover) kan beoordelen en 
volgt daarin voornamelijk de oordelen uit de 
managementrapportages van de AD. 
Door de federatieve constructie met negen aangesloten besturen en 
evenzovele (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden ((G)MR) is 
het voor de leden van de MR van De Meidoorn niet duidelijk welke 
zeggenschap zij hebben bij de keuze van het lid van de CvT welk door 
de (G)MR mag worden voorgedragen. 
Ondanks deze verbeterpunten functioneert de bestuurlijke 
constellatie rond De Meidoorn naar behoren. Dat komt doordat de 
onderlinge verhoudingen zich kenmerken door openheid, wederzijds 
vertrouwen, dialoog en samenwerking vanuit een 
gemeenschappelijke missie en streven naar kwalitatief goed 
onderwijs. 
 
In september 2019 zal de structuur van de Federatie en de aangesloten 
verenigingen fundamenteel wijzigen. De Federatie wordt een holding 
(stichting) en de AD zal dan (de voorzitter van) het College van Bestuur 
zijn van de aangesloten schoolverenigingen. De voorzitters van de 
lokale besturen vormen dan een Raad van Toezicht op holdingniveau. 
Op verenigingsniveau functioneert daarnaast ook een lokale Raad van 
Toezicht. Gezien het risico van overlap van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen, is het van 
belang dat deze TBV’s duidelijk (gescheiden) zijn en in de praktijk ook 
zo kunnen functioneren. 
Op holdingniveau komt er een GMR. 
 
Sturing op een professionele kwaliteitscultuur 
Het bestuur geeft met de door de federatie aangeboden faciliteiten, 
mooi inhoud aan haar taak de professionaliteit van de leerkrachten en 
directie te onderhouden en te vergroten. Daarnaast is er budget 
beschikbaar voor scholing en de inhuur van externe deskundigen. 
In het SBP15 is een aantal ambities vastgelegd over de 
professionalisering en deskundigheidsbevordering van de 
leerkrachten. In het SP15 geeft de school dit inhoud bij de uitwerking 
van de streefbeelden en –doelen. Bij het streefbeeld ‘personeel’ gaat 
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het daarbij om de algemene professionaliteit en vaardigheden van 
leerkrachten, inclusief het bijhouden van het bekwaamheidsdossier. 
Vanuit de federatie zijn voor de leerkrachten van alle aangesloten 
scholen expertgroepen ingericht op verschillende onderwerpen, zoals 
ICT, hoogbegaafdheid en taal. Daar deelt men kennis. De leerkrachten 
geven aan dat de beoogde voortrekkersrol, die de expertgroepen 
zouden moeten/kunnen spelen, nu bij sommige onderwerpen nog 
niet goed uit de verf komt. 
Op directieniveau zijn Professionele LeerGemeenschappen (PLG) 
geformeerd; in ieder PLG staat steeds één onderwerp centraal. De 
directeuren van de aangesloten scholen maken deel uit van één of 
meer PLG’s. De directie van De Meidoorn is positief over de 
opbrengsten en effectiviteit van de PLG’s. 
De Medezeggenschapsraad (MR) geeft aan dat er vanuit de Federatie 
en ook de vakbond een scholingsaanbod is voor startende en 
‘gevorderde’ MR-leden en men maakt daar ook gebruik van. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog: Communiceert het bestuur actief 
over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen? 
De verantwoording en dialoog is van een voldoende niveau. 
Het bestuur verantwoordt zich conform de wettelijke bepalingen, 
intern en extern jaarlijks met een jaarverslag. 
De directeur rapporteert met tussentijdse managementrapportages 
aan het bestuur over de stand van zaken op de school en de 
activiteiten uit het SBP15, SP15 en de jaarplannen. Met de schoolgids, 
het jaarverslag en de nieuwsbrieven verantwoordt de school zich aan 
de ouders. 
De MR vergadert ongeveer vijf maal per jaar, twee a drie weken na de 
bestuursvergadering. De terugkoppeling over MR-adviezen vanuit de 
federatie is niet altijd adequaat. 
Sinds dit jaar vindt er ook (jaarlijks) overleg met de CvT plaats; in de 
jaren daarvoor was er geen contact met de CvT. De MR krijgt alle 
vergaderstukken tijdig en duidelijk is waarover zij advies- of 
instemmingsrecht hebben. Over het advies- en instemmingsrecht was 
bij de invoering van een nieuw reglement nog wel een 
meningsverschil met het bestuur. Ook geeft de MR aan dat zij, door 
onafhankelijke deskundigen, is voorgelicht over de voorgenomen 
vorming van de holding, en met dat voornemen ook heeft ingestemd. 
Zij is echter nog niet officieel in kennis gesteld over de aankomende 
wijzigingen en moet dus nog instemmen met de onderliggende 
juridische documenten. 
De MR voelt zich wel een volwaardige gesprekspartner van het 
bestuur en de directie. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 5,45 4,32 3,66 4,49 4,35 4,92 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,86 0,83 0,79 0,83 0,84 0,85 

Weerstandsvermogen < 5% 58,3% 54,0% 47,1% 53,4% 59,7% 63,9% 

Huisvestingsratio > 10% 4,4% 5,5% 6,3% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,6% 5,8% 4,2% 6,6% 6,5% 3,6% 

doelmatigheid. 
 
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 
over de jaren 2015 tot en met 2017 en de toekomstige drie jaren 
afgezet tegen de signaleringswaarden (opgenomen in kolom 
“indicatie”) die wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

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. 

Uit de tabel blijkt dat de vereniging beschikt over een zeer hoog 
weerstandsvermogen. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
relatief forse omvang van de aanwezige reserves. Volgens de 
continuïteitsparagraaf zullen de reserves nog verder toenemen door 
toevoeging van de begrote voordelige exploitatieresultaten. Het 
weerstandsvermogen zal hierdoor verder stijgen. 

Tekortkomingen continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig 
dat de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen 
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bevat. Het volgende onderdeel van de verplichte 
continuïteitsparagraaf troffen we niet aan in het jaarverslag over 2017: 

• De meerjarenbegroting bestaande uit een balans en een raming 
van baten en lasten, die is gebaseerd op de standaardindeling en 
alle vereiste posten bevat, is aanwezig met uitzondering van het 
eigen vermogen, waarbij een nadere specificatie ontbreekt. 

Naast elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond van de 
vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij het 
bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren door 
een duidelijke verbinding te maken tussen de meerjarenbegroting en 
de doelstellingen vanuit het strategisch beleid in de bestuursverslagen 
vanaf 2018. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen 
op gereformeerde grondslag kwam het volgende onderwerp aan de 
orde: 
 
Verslag Commissie van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik 
van rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van de Vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen op gereformeerde grondslag om 
onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. 
Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern toezichthouder zijn 
onder meer, dat deze moet toezien op de financiële doelmatigheid. De 
intern toezichthouder (Commissie van Toezicht) legt verantwoording 
af over de uitoefening van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. 
De verantwoording over het toezicht op doelmatigheid hebben wij 
niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2017. Wij verzoeken de 
intern toezichthouder expliciet aandacht te besteden aan de 
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn 
toezicht daarop in de bestuursverslagen 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. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de Vereniging tot 
stichting en instandhouding van scholen op gereformeerde grondslag 
als ‘voldoende’. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij de Vereniging tot stichting en 
instandhouding van scholen op gereformeerde grondslag leidt de 
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Op de onderzochte standaarden hebben we geen tekortkomingen 
aangetroffen. Bestuur en school vallen onder het reguliere toezicht. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

In juni 2017 is De Meidoorn in het kader van het reguliere toezicht 
door de inspectie bezocht. Alle onderzochte standaarden zijn als 
voldoende beoordeeld en de school heeft een basisarrangement 
gekregen. Wel waren er verbeterpunten bij de standaarden ‘zicht op 
ontwikkeling’ en ‘didactisch handelen’. De school heeft deze punten 
opgepakt en verbeterd. 

3.1. Basisschool De Meidoorn 

Zicht op ontwikkeling 
We beoordelen het zicht op ontwikkeling als voldoende. 
De school hanteert voldoende en adequate toetsen om de 
vorderingen van de leerlingen te volgen. Vanuit de inpandige 
peuterspeelzaal vindt een warme overdracht van alle leerlingen 
plaats. In de kleutergroepen houden de leraren de ontwikkeling bij 
met een gestandaardiseerd observatie-instrument. De gegevens 
worden vastgelegd in de groepsplannen; deze hebben een looptijd 
van een half (school)jaar. In de groepsplannen zijn ook streefdoelen 
op groeps- en individueel leerlingniveau opgenomen. Uit de analyses 
blijkt dat het aantal leerlingen met terugval beperkt is. Voor leerlingen 
bij wie dat wel het geval is, maakt de leraar in samenspraak met de 
intern begeleider een nadere analyse. Met de inspectie is de directie 
van mening dat deze analyse soms nog een slag dieper kan. 
Naar aanleiding van de methodetoetsen bepalen de leerkrachten 
welke leerlingen nog extra ondersteuning nodig hebben of juist sneller 
aan het zelfstandig werken toe kunnen. Deze interventies zijn 
beschreven in een dagelijks bijgehouden inlegvel in de klassenmap. 
De uitvoering daarvan hebben we tijdens de lesobservaties ook 
waargenomen. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen beoordelen we als voldoende. 
Een belangrijk streefdoel van De Meidoorn is het verhogen van de 
betrokkenheid en eigenaarschap van de leerlingen. Daar is, ook met 
behulp van een externe deskundige, veel op geïnvesteerd. Tijdens de 
lesobservaties bleek dat de school daar flinke stappen in heeft gezet, 
maar ook dat er nog ruimte is voor verdere ontwikkeling. De 
leerkrachten laten de leerlingen aangeven wat ze moeilijk of juist 
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makkelijk vinden en hun eigen streefdoelen formuleren; het is daarbij 
wel van belang dat die streefdoelen voldoende ambitieus zijn. Bij de 
inloop ’s ochtends kunnen de leerlingen zelfstandig in themahoeken 
op de gangen met opdrachten aan de slag. Bij die opdrachten kan 
sterker gedifferentieerd worden. 
Voor de verwerking van de leerstof maakt de school in toenemende 
mate gebruik van adaptieve digitale opdrachten, waardoor ook deze 
beter aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de individuele 
leerling. 
De afstemming van de uitleg op het ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen is van een voldoende niveau, hoewel we daar bij de 
lesobservaties ook een aantal gemiste kansen zagen. De leerlingen 
zijn betrokken en actief gericht op het leren. 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg is van een voldoende niveau. 
In paragraaf 2.1 (onder KA1) van dit rapport is al beschreven hoe de 
relatie tussen het SBP15, het SP15 en de jaarplannen is. Ook is 
beschreven hoe de voortgang op de verbetertrajecten wordt 
vastgelegd in de evaluatieparagraaf van de jaarplannen en de 
managementrapportage. 
Een punt van aandacht betreft nog de borging van de gemaakte 
(onderwijskundige) afspraken op schoolniveau; dat is nu nog te 
fragmentarisch en niet bijeengebracht op één centrale plek. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur op De Meidoorn waarderen we met een goed. 
Constateerden we in 2017 dat het team nog te veel een afwachtende 
houding aannam, bij dit onderzoek zien we een betrokken, 
zelfverantwoordelijk en enthousiast team. 
Op de vier ontwikkelthema’s uit het SJP18 zijn werkgroepen 
geformeerd die het ontwikkeltraject inrichten en uitvoeren. In de 
teamvergaderingen evalueren zij, aan de hand van een presentatie, de 
vorderingen en stellen de activiteiten zo nodig bij. Naast 
lesobservaties door de directeur en de intern begeleider, vinden er ook 
collegiale consultaties plaats. Het eigenaarschap en de betrokkenheid 
van het team bij de verbetermaatregelen is hoog en duurzaam. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

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 herkent zich in de bevindingen en de conclusies zoals 
verwoord in de rapportage van het kwaliteitsonderzoek van de 
inspectie op bestuurs-/(Federatie-) en schoolniveau. 
 
We zijn blij dat het kwaliteitsbeleid van het bestuur van de “Vereniging 
tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde 
Grondslag in Wezep” door de inspectie als goed herkend en 
gewaardeerd wordt. 
 
We herkennen de aanbeveling dat er ten aanzien van de rolvastheid 
van de relatie tussen het bestuur, de federatie en de Commissie van 
Toezicht nog winst valt te boeken. Bij de overgang naar een Holding 
zal dit wijzigen en beter vorm krijgen. 
Ook herkennen we ons in de constatering dat de financiële positie en 
rechtmatigheid en op orde zijn. 
 
De waardering ten aanzien van het onderwijsleerproces wordt door 
ons herkend en erkend. In de nieuwe plannen, het strategisch 
beleidsplan, het school- en jaarplan zal de ontwikkeling en de wijze 
waarop kwaliteit geborgd wordt nog duidelijker zichtbaar zijn. Door 
de terecht waargenomen betrokkenheid, eigenaarschap en het 
enthousiasme van het team hebben we er alle vertrouwen in dat dit 
ons, onder Gods zegen, gaat lukken. 
 
Tenslotte waardeert het bestuur het gelopen proces van onderzoek als 
open, transparant, stimulerend, lerend en verbindend. Dit hebben we 
eveneens van het schoolteam en -directie vernomen. Vanuit ieders rol 
en verantwoordelijkheid kunnen we de goede zaken borgen en de 
stappen vooruit maken in ons proces van kwaliteitsontwikkeling. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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