Vereniging Rehoboth

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 14 mei 2018

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 Vereniging Rehoboth. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Deze samenvatting is
geschreven voor ouders en andere extern betrokkenen.
Wat gaat goed?
Het bestuur van Vereniging Rehoboth heeft de financiën op orde. Het
bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor
het geven van goed onderwijs.

Bestuur: Vereniging Rehoboth
Bestuursnummer: 53015

Aantal scholen onder bestuur: 7
Totaal aantal leerlingen op
1 oktober 2017: 2041
Lijst met onderzochte scholen:
Frits Bodeschool, brin 21QZ
Harmpje Visserschool, brin 13FF

Het bestuur zorgt ook voor onderwijs van voldoende kwaliteit. Het
heeft zicht op de kwaliteit van de scholen. Zo weet het bestuur of
de scholen voldoende eindresultaten behalen en stuurt het tijdig bij
als dat nodig is. Ook kent het bestuur de resultaten van de
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, personeel en ouders.
Daarnaast houdt het bestuur zicht op de scholen doordat de
algemene directie regelmatig gesprekken voert met de directeuren.
Tenslotte bezoekt de algemene directie regelmatig de scholen en
spreekt dan met de schoolteams en bekijkt enkele lessen.
Het bestuur vindt het belangrijk dat ook het personeel blijft leren. Zo
worden er studiedagen en scholingen georganiseerd. Het bestuur
werkt met kenniskringen waar de leraren van alle scholen hun kennis
kunnen delen. De inspectie heeft gezien dat dit werkt tijdens de
verificatieonderzoeken op de Harmpje Visserschool en op de Frits
Bodeschool. Ook brengt het bestuur de kwaliteiten van het personeel
al op een groot deel van de scholen in beeld. Daardoor kunnen leraren
beter ondersteund worden in hun ontwikkeling. In de hele organisatie
is te zien dat bestuur en personeel zich inzetten om het onderwijs op
de scholen te verbeteren. Het bestuur heeft een beleidsplan
geschreven over de kwaliteit van het onderwijs die het op de scholen
wil zien.
Tot slot ondersteunt het bestuur de scholen om passend onderwijs te
realiseren. Dit past bij de visie van de Schoolvereniging Rehoboth om
alle kinderen op Urk dicht bij huis onderwijs te kunnen bieden. Zo zijn
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er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan aan het schoolgebouw van de
Harmpje Visserschool om ook leerlingen die speciale ondersteuning
nodig hebben op te vangen.
Wat moet beter?
Volgens de wet zijn de scholen verplicht in de schoolgidsen uit te
leggen welke resultaten zij met de leerlingen behalen en aan welke
verbeterpunten de scholen werken. Daarom moet het bestuur ervoor
zorgen dat dit in orde is in de volgende versie van de schoolgidsen van
de scholen.
Wat kan beter?
Bestuur en scholen werken samen aan de kwaliteit van het onderwijs.
Er zijn echter ook een paar punten die ze kunnen verbeteren. Het
bestuur en de scholen beschikken over voldoende gegevens van de
leerlingen. Maar ze gebruiken deze gegevens soms nog te weinig om
te onderzoeken hoe ze het onderwijs beter kunnen inrichten voor hun
leerlingen. Zo concluderen wij dat op de Harmpje Visserschool en op
de Frits Bodeschool het taalaanbod beter kan worden aangepast aan
wat de leerlingen nodig hebben. Tenslotte is het belangrijk dat het
bestuur en de scholen de verbeteringen die de scholen hebben
gedaan goed volgen en na een tijd opnieuw weer bespreken
en beoordelen of deze het gewenste resultaat hebben gehad voor de
leerlingen.
Vervolg
In 2022 komt het bestuur in aanmerking voor het volgende
vierjaarlijkse onderzoek. In de tussenliggende periode kijkt de
inspectie jaarlijkse naar de prestaties van het bestuur en de scholen.
Mochten hieruit risico’s naar voren komen, dan zal de inspectie
hierover in gesprek gaan met het bestuur.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode van 15 december 2017 tot 16 februari
2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging
Rehoboth. 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.
Op het niveau van de scholen hebben we een aantal standaarden
onderzocht, passend bij het bestuursbeleid. De selectie van deze
standaarden is hieronder en in hoofdstuk 3 van het rapport te vinden.

Standaarden bestuur

Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoeken:
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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.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
Scholen

Frits Bodeschool

Harmpje Visserschool

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

●

●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

Schoolklimaat
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we:
• documenten geanalyseerd
• gesprekken gevoerd met de algemene directie en een
afvaardiging van het toezichthoudend bestuur
• gesproken met de directies en de intern begeleiders van de
scholen waar het verificatieonderzoek heeft plaatsgevonden
• gesproken met leerlingen en leraren en verschillende lessen
bezocht
• gesproken met een afvaardiging van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
• gesproken met de kenniskring van intern begeleiders
Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken op 2 scholen van de Vereniging Rehoboth.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
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G
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V
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K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
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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 op de kwaliteitsgebieden: Kwaliteitszorg en ambitie
en op Financieel Beheer. De eerste keer dat er een onderzoek
plaatsvindt bij een schoolbestuur geeft de inspectie nog geen oordeel
op de standaard Kwaliteitszorg en ambitie.
In onderstaande figuur is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel
Het bestuur van Vereniging Rehoboth heeft in voldoende mate
zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de scholen en stuurt
voldoende op kwaliteitsverbetering. Het bestuur werkt daarbij
intensief samen met de directies van de scholen.
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Het beleid van het bestuur werkt door tot op de werkvloer van de
scholen. In nauw overleg met de directie en de teams zijn de
beleidskeuzes van het bestuur gemaakt en vastgelegd in een
bestuurlijk kwaliteitsbeleidsplan. Deze beleidskeuzes herkennen wij
terug in het schoolplan en in de jaarplannen van de scholen.
Wij concluderen ook dat de kwaliteitscultuur van voldoende niveau is.
Het personeel houdt zijn bekwaamheid bij en dit faciliteert het
bestuur. Het bestuur onderschrijft de code goed bestuur. De
bevindingen vanuit een jaarlijkse bestuursscan die wordt afgenomen
houdt het bestuur scherp op de scheiding tussen bestuur en toezicht
en op de uitoefening van zijn taken.
Over de doelen en resultaten van het onderwijs legt het bestuur in
voldoende mate verantwoording af naar de medezeggenschapsraad
en de ouders van de school. Het bestuur betrekt tevens vroegtijdig de
medezeggenschapsraad en het team van de school bij de
beleidskeuzes.
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 bij het bestuur. Het bestuur voldoet aan de onderzochte
standaarden van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.
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 (KA1)?
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Onze conclusie is dat het kwaliteitsbeleid binnen Rehoboth voor
iedereen bekend is en doorwerkt op de scholen. Het bestuur en de
scholen hanteren een gemeenschappelijk stelsel van
kwaliteitszorg. Door het bestuur is in samenwerking met de
scholen een kwaliteitsbeleidsplan Vereniging Rehoboth opgesteld, dat
richting geeft aan gewenste doelen en ambities. Het strategisch
beleidsplan, de schoolplannen, de schooljaarplannen en de
schooljaarverslagen ondersteunen de kwaliteitscyclus van de
schoolontwikkeling binnen de vereniging. Een aandachtspunt is dat
het geheel aan instrumenten op dit moment op bestuursniveau
niet altijd genoeg informatie oplevert voor een oordeel over de
feitelijke kwaliteit van het onderwijs op de locaties. Het zou helpen de
verbetercirkel van Plan, Do, Study en Act (PDSA) op de beschreven
ontwikkelrichtingen specifieker uit te werken in te bereiken tussen- en
einddoelen en hier naartoe te werken en met regelmaat te evalueren
en analyseren.
Door tevredenheidsonderzoeken en door klassenbezoeken en themaonderzoeken door de algemene directie heeft het toezichthoudend
bestuur zicht op de ontwikkeling van de kwaliteit van de
scholen. Tevens heeft het bestuur de beslissing genomen om eens in
de vier jaar op alle scholen een audit te laten uitvoeren door een
extern deskundige. Dit, om een objectieve kritische blik van buiten
over de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Deze audits zijn op
dit moment niet bij alle scholen afgenomen.
In het kwaliteitsbeleidsplan heeft het bestuur een uitgebreide
beschrijving van de leerlingenpopulatie op Urk opgenomen. Bestuur
en scholen weten daardoor op grond van de kenmerken van de
populatie wat de leerlingen in Urk nodig hebben. De vertaling naar
wat dit nu vervolgens precies betekent voor het onderwijs in de
scholen kan beter. Vooral omdat het bestuur inclusief onderwijs
beoogt, moet duidelijk zijn hoe het (passend) onderwijsaanbod is
uitgewerkt.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur waarderen we op bestuursniveau als voldoende.
Het bestuur vindt de professionele ontwikkelcultuur op de scholen
belangrijk en organiseert hiervoor noodzakelijke scholingen. Zo heeft
bijvoorbeeld een studiedag binnen de vereniging in het teken gestaan
van 'Continu improvement' van Jay Marino. Hiermee lukt het het
bestuur om draagvlak voor deze werkwijze te creëren binnen de
scholen. Ook stimuleert het bestuur scholen zich te ontwikkelen
door cursussen aan te bieden via de Rehobothacademie. Doordat
scholen steeds meer bovenschools gaan werken in kenniskringen,
vindt ook onderlinge kennisuitwisseling plaats.
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Een belangrijk instrument bij het stimuleren van een professionele
cultuur zijn ook de visitaties en thema-onderzoeken die de algemene
directie aflegt op de scholen en de implementatie van de
assessmentmethode die op dit moment plaatsvindt binnen de
scholen van de Vereniging Rehoboth. Hiermee beoogt het bestuur
dat de scholen meer zicht krijgen op de persoonlijke ontwikkeling van
het personeel en op de verschillende kwaliteiten die in de scholen
aanwezig zijn, zodat deze bewuster kunnen worden ingezet.
Per 1 januari 2018 is een interim algemene directeur aangesteld in
afwachting van de opvulling van de vacature die hiervoor is
opengesteld. Het voornemen om in 2017/2018 over te gaan naar een
nieuw bestuursmodel is door de algemene ledenvereniging tegen
gehouden. Het bestuur hanteert de code goed bestuur. Er is sprake
van een duidelijke werkagenda voor zowel de algemene directie als
voor de leden van het toezichthoudend bestuur. Een jaarlijkse
bestuursscan door een extern bureau zorgt voor controle op en de
borging van de functionele scheiding.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het bestuur verantwoordt zich in grote lijnen voldoende over de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen en de ontwikkelingen die
binnen het bestuur en de scholen gaande zijn. Tevens is sprake van
regelmatig overleg met betrokkenen zoals de GMR. De GMR wordt
tijdig en goed geinformeerd door de algemene directie. Er wordt
gewerkt met een vaste agenda die in overleg met de algemene
directie wordt gevuld.
In contacten met ouders zijn de lijnen vooral kort omdat meer dan
80% van het personeel binnen de vereniging Rehoboth op Urk woont
en men elkaar ook regelmatig buiten de school treft in een andere
sociale context. Het bestuur en de scholen geven aan het nog een hele
uitdaging te vinden om de ouders te betrekken als educatief partner
bij het leerproces van hun kinderen.
De resultaten van het onderwijs en de uitstroomgegevens van de
leerlingen worden beschreven op 'Scholen op de kaart'. Tevens zijn
hier gegevens te vinden over de tevredenheidspeilingen en andere
zaken die betrekking hebben op de scholen.
Wanneer het echter gaat om de feitelijke verantwoording over de
leerresultaten en de schoolontwikkeling in de schoolgidsen, dan is dit
te summier. De inspectie heeft er bij het bestuur op
aangedrongen ervoor te zorgen dat dit in volgende versies van de
schoolgidsen van de scholen wordt aangepast, omdat hiermee niet
wordt voldaan aan de wet.
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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. In beginsel geven wij 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

5,63

4,11

4,47

3,80

3,80

3,58

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,87

0,84

0,85

0,84

0,83

0,83

Weerstandsvermogen

< 5%

51,80

46,80

42,63

41,86

41,46

40,25

Huisvestingsratio

> 10%

5,18

5,50

5,09

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-3,16

-0,79

-1,05

-2,43

-0,62

-1,53

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, ondanks de meerjarige (verwachte)
negatieve rentabiliteit. In ons onderzoek vonden wij geen belangrijke
informatie die strijdig is met 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 de Vereniging Rehoboth te Urk
kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Weerstandsvermogen/financiële reserves
De Vereniging Rehoboth te Urk beschikt over een hoog
weerstandsvermogen. Dit vermogen dient een bestuur beschikbaar te
hebben om als gevolg van geïndiceerde risico’s calamiteiten financieel
aan te kunnen. De inspectie hanteert hierbij een percentage van 5%
als ondergrens. Een (te) hoog weerstandsvermogen houdt in dat de
Vereniging een groot deel van het eigen vermogen in feite vrij
beschikbaar heeft, waardoor men voldoende mogelijkheden heeft om
te investeren in het onderwijs.
Een onderbouwing van de omvang van het weerstandsvermogen
ontbreekt in het jaarverslag, evenals concrete plannen om deze
middelen te investeren in het onderwijs. Wel geeft het bestuur in de
opgenomen risicoparagraaf aan dat een gedeelte als financiële buffer
als onderdeel van het weerstandsvermogen wordt aangehouden. De
omvang van de aan te houden buffer is echter onvoldoende
gekwantificeerd.

Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatige aanwending
van rijksmiddelen:
Volgens artikelen 17c van de WPO, is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder 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.
Continuïteitsparagraaf
In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag 2016 wordt
aangegeven dat er meerdere scenario’s als gevolg van geïndiceerde
risico's zijn uitgewerkt. Het bestuur heeft een document met
groeiscenario’s opgesteld. De afgelopen jaren is de school tegen alle
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verwachtingen in (krimpregio) gegroeid. Door het hanteren van
verschillende scenario’s is het op die manier beter mogelijk
beleidsmatig te kunnen reageren op wijzigingen in
leerlingenaantallen.

Inzet van middelen voor (na)scholing.
Nascholingsmiddelen zouden worden ingezet overeenkomstig de
doelstellingen in het strategisch beleidsplan. Het bestuur heeft
weliswaar inzicht in de gevolgde (na)scholingsactiviteiten en in de
realisatie van de beoogde effecten ervan, maar in de verantwoording
van deze middelen in het jaarverslag ontbreekt een koppeling met de
strategische doelstellingen.
Registratie ontwikkelingsperspectieven (OPP's)
Uit de analyse is gebleken dat er geen OPP’s in BRON zijn
geregistreerd. Wij wijzen erop dat de registratie in BRON van een OPP
sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht is. Het bestuur heeft laten
weten dit zo spoedig mogelijk conform de wetgeving tot uitvoer te
brengen.
Bestedingen passend onderwijs
Vereniging Rehoboth ontvangt jaarlijks financiële middelen van het
samenwerkingsverband voor passend onderwijs (2016: € 783.648). In
het bestuursverslag is geen verantwoording afgelegd over de effecten
hiervan en de terugkoppeling hierover aan het
samenwerkingsverband. Gezien de omvang van de ontvangen
middelen en het belang van passend onderwijs verwachten wij dat het
bestuur hier in de volgende bestuursverslagen voldoende aandacht
aan zal besteden.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor Vereniging Rehoboth te
Urk 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 bij Vereniging Rehoboth te Urk hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Scholen
Harmpje Visser 13FF en Frits
Bodeschool 21QZ.
De scholen verantwoorden zich in
hun schoolgids onvoldoende over de
leerresultaten en de ontwikkeling
van de kwaliteit van het onderwijs
(art. 13, WPO)

In de eerstvolgende schoolgids
(2018/2019) herstellen de scholen
deze tekortkoming.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken op twee scholen van de Vereniging Rehoboth.
Als leidraad voor deze onderzoeken gelden de beleidsthema's
'Inclusief onderwijs' en 'Op naar een verbetercultuur'. Met inclusief
onderwijs beoogt het bestuur thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen
op Urk, dus ook voor de leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften vanuit de verschillende clusters. Met het
beleidsthema Op naar een verbetercultuur streeft het bestuur naar
nog professionelere schoolteams met daarbinnen een gedeelde
verantwoordelijkheid.

3.1. basisschool Harmpje Visser
Algemeen
De Harmpje Visserschool is een snelgroeiende school gevestigd in een
nieuw gebouw dat echter nu al te krap wordt voor het aantal
leerlingen dat is aangemeld. Voor de oplevering van de nieuwbouw
was de school ondergebracht op verschillende locaties in de wijk. Het
nieuwe schoolgebouw is goed doordacht en de visie van de school
“Geloof in onderwijs, Geloof in talenten” is zichtbaar vertaald in
samenwerkplekken, veilige looproutes, huisvesting voor o.a.
logopedie, ambulante begeleiding en in de reductie van het geluid.
Ten tijde van het verificatieonderzoek bezoeken 468 leerlingen de
Harmpje Visser school. Een aantal cluster 2-leerlingen uit Urk met een
taal-ontwikkelstoornis ging voorheen met een busje naar Kampen
naar het speciaal onderwijs. De school biedt sinds het schooljaar
2012-2013 in samenwerking met Kentalis een deel van deze leerlingen
thuisnabij passend onderwijs aan in integratiegroepen binnen het
regulier onderwijs. Verder is de leerlingenpopulatie hoofdzakelijk
afkomstig uit Urk en voor veel leerlingen is het Urker dialect de eerste
thuistaal.

Aanbod
De Harmpje Visserschool beschikt over een breed op de kerndoelen
gebaseerd aanbod, dat meer behelst dan alleen rekenen en taal. De
school streeft naar inclusief onderwijs met een leerstofaanbod dat
daarbij aansluit. We beoordelen dit als voldoende. Zo hebben we
geconstateerd dat de school verschillende initiatieven heeft genomen
om het aanbod aan te passen voor groepen leerlingen. De school is
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bijvoorbeeld een experiment gestart om leerlingen met een
achterstand in groep 2 een gericht aanbod te geven binnen de setting
van groep 3 om hiaten in de beginnende geletterdheid op te heffen.
Deze aanpak is bedoeld om zo mogelijk de achterstand in te lopen,
dan wel af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeftes van
leerlingen. In de les was de gedifferentieerde aanpak duidelijk
zichtbaar en was het aanbod aangepast aan het niveau van de
leerlingen. Een ander voorbeeld is dat in de bovenbouw buiten de
groepen extra verbredingsaanbod georganiseerd is voor leerlingen die
de aangeboden leerstof al beheersen. Hiermee wil de school
tegemoet komen aan leerlingen die meer leerstof aankunnen dan het
basisaanbod. Dit mooie maar nog prille initiatief behoeft verdere
uitwerking en borging.
In dit onderzoek is daarnaast meer ingezoomd op het taalonderwijs
omdat, gezien de resultaten voor taal, een intensief taalaanbod
gericht op woordenschat en mondelinge taal voor veel leerlingen op
de Harmpje Visserschool van belang is. Hierin is nog ruimte voor
verbetering. Op de Harmpje Visserschool is een speciaal aanbod voor
leerlingen met een taalstoornis. Dit aanbod is in samenwerking met
Kentalis tot stand gekomen en sluit aan bij het aanbod van het
regulier onderwijs. De beoogde integratie van deze leerlingen is
daarmee zichtbaar in de klassen. Daarnaast heeft de Harmpje
Visserschool een leerlingpopulatie waar veel leerlingen achterstanden
hebben met betrekking tot taal, o.a. doordat zij thuis veel dialect
spreken. We hebben meerdere initiatieven gezien in de klassen om het
aanbod aan te passen, maar het ontbreekt aan een gezamenlijk
gedeelde visie op taal passend bij deze leerlingpopulatie. Gezien de
snelle groei van de school en daarmee de groei van het aantal
leerkrachten is het moeilijk gebleken om een doorgaande lijn in de
school te bewerkstelligen. Afspraken over het gebruik van methoden
voor begrijpend lezen, (mondelinge) taal en woordenschat ontbreken
deels, waardoor soms voor één vak verschillende methodes worden
gebruikt. Het is van belang om het taalaanbod voor deze
leerlingpopulatie vanuit één visie aan te passen aan de
onderwijsbehoeften. Daarmee kan de school gericht werken aan de
geconstateerde achterstanden.
Ondersteuning
De school stelt ontwikkelingsperspectieven op voor leerlingen die
extra ondersteuning krijgen. Het ontwikkelingsperspectief voldoet
aan de wettelijke eisen en ook zien wij dat leerlingen extra
ondersteuning krijgen. De standaard is daarom voldoende. De
plannen kunnen echter aan kwaliteit winnen. Inhoudelijk is het van
belang om meer te kijken naar passende (korte termijn) doelen in
relatie tot de leerlijnen en mogelijke hiaten in het leerproces van de
leerlingen. De analyse van de didactische onderwijsbehoeften én een
regelmatige evaluatie van de doelen met behulp van observaties en
toetsen kunnen dan richting geven aan het vervolg van de
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ondersteuning. Leraren kunnen daarmee beter aansluiten op de
onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat op de Harmpje Visserschool is voldoende. De
directie, de leraren en de leerlingen spreken over een fijne school waar
zij met plezier naartoe gaan. Het pedagogisch klimaat kan echter nog
aan kracht winnen door de verantwoordelijkheid van de leerlingen
voor hun eigen leerproces uit te breiden. Nu waren de lessen nog
grotendeels leerkracht-gestuurd.
Dat leerlingen zich veilig en prettig voelen, blijkt uit het gesprek dat
wij met een aantal leerlingen hebben gevoerd. Ze hebben bijna geen
verbeterpunten voor de school. De leerlingen waarderen het vooral
dat er veel leerkrachten zijn waar ze hun vragen aan kunnen stellen.
Naar aanleiding van de lesbezoeken en de gesprekken hebben we nog
als aanbeveling geformuleerd dat leraren hun opbrengstgerichte
houding en de hoge verwachtingen, die ze wel van de leerlingen
hebben, nog meer kunnen uitspreken en laten zien tijdens de lessen.

"We hebben
veel juffen en
krijgen veel
uitleg."

Kwaliteitszorg
De cyclus van kwaliteitszorg is voldoende, maar er liggen ook
mogelijkheden voor verbetering. De school gebruikt het
gemeenschappelijke instrumentarium voor de cyclus van
zelfevaluatie, planmatig verbeteren, evalueren en borgen, die het
bestuur met de scholen heeft afgesproken. De samenhang tussen de
kwaliteitszorg van de school en de kwaliteitszorg van de vereniging is
wel zichtbaar in het jaarverslag van de school, maar veel minder
duidelijk uitgewerkt in het jaarplan. Daarnaast biedt het schoolplan
2018-2022 weinig handvatten om doelgericht verder te kunnen
ontwikkelen. Zo is het onduidelijk in welk schooljaar welk doel
behaald gaat worden. Bovendien kunnen de doelen nog duidelijker
en concreter door te verwoorden wat de verwachte, verschillende
resultaten van de acties zouden moeten zijn. Daardoor wordt het
zichtbaar of de doelen zijn behaald zoals beoogd of dat bijstelling
noodzakelijk is. Tenslotte zien we de verbeterstappen aan de hand van
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de PDSA cirkel, zoals beschreven in het Schoolondersteuningsplan
2017-2018, nog weinig terug in de plannen. Vooral de fase: ‘analyseer
de oorzaken en stel een verbetertheorie op’ en de fase:’ bestudeer de
resultaten’ na de ondernomen acties behoeven meer aandacht. Dit
kan helpen om beter zicht te krijgen op de voorgenomen
verbeteringen en of de ondernomen acties passend zijn gebleken bij
de gestelde doelen.
Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur van de school is goed. De schoolleiding en het
team geven op bevlogen wijze onderwijs aan alle leerlingen op de
Harmpje Visserschool en werken gezamenlijk aan inclusief onderwijs
door hun samenwerking met Kentalis. Ten eerste wordt door de
directie gericht gestuurd op scholing en ontwikkeling van
leerkrachtvaardigheden voor het arrangement TOS. Daarnaast wordt
de kennis van Kentalis ingezet in het dagelijkse onderwijs en vindt er
nauwe samenwerking plaats tussen de leerkrachten van de school en
de ondersteuners van Kentalis. Dit resulteert in een aanpak waarbij
het in de dagelijkse praktijk niet zichtbaar is welke ondersteuning van
de school of vanuit cluster 2 is en zo komt de ondersteuning ten goede
aan alle leerlingen. Ook is op de Harmpje Visserschool de expertise en
de durf om al ontwerpend te leren en te verbeteren. Het al eerder
genoemde aanbod voor een deel van de groep 3 leerlingen is hier een
mooi voorbeeld van.
Tenslotte gebruiken de directie en het team een instrument om de
vakbekwaamheid, de kwaliteiten en de ontwikkel- en
verbetermogelijkheden van het team en de individuele leerkrachten in
kaart te brengen. Dit beleid is geïnitieerd door het bestuur, zoals
beschreven in het kwaliteitsbeleidsplan van de vereniging. Op deze
wijze werkt de school en het bestuur aan het vergroten van de
professionaliteit van de medewerkers. Ook ontstaan in toenemende
mate leerteams en wordt collegiale consultatie ingezet om van elkaar
te kunnen leren en elkaar feedback te geven.

3.2. basisschool Frits Bode
Algemeen
Ten tijde van het verificatieonderzoek bezoeken 296 leerlingen de Frits
Bodeschool. Meer dan 75% van het personeel is ook afkomstig van
Urk. De leerlingenpopulatie is gemengd. Behalve kinderen van
autochtone ouders, bezoeken ook anderstalige leerlingen de Frits
Bodeschool. Deze leerlingen krijgen, totdat ze het Nederlands
voldoende beheersen, in de ochtend een taalbad aangeboden op de
Wilhelminaschool. ‘s Middags volgen deze leerlingen lessen op de
Frits Bodeschool in het kader van integratie en sociale vorming. Het
autochtone gedeelte van de bevolking spreekt het Urker dialect. Het
bestuur geeft in haar beschrijving van de leerlingenpopulatie aan dat
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uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die thuis het Urker dialect
spreken met een taalachterstand beginnen in het basisonderwijs.

Aanbod
De Frits Bodeschool beschikt over een breed op de kerndoelen
gebaseerd aanbod, dat meer behelst dan alleen rekenen en taal en dit
is voldoende. De school streeft naar inclusief onderwijs met een
leerstofaanbod dat daarbij aansluit. In dit onderzoek is wat meer
ingezoomd op taalonderwijs, omdat een intensief taalaanbod gericht
op woordenschat en mondelinge taal voor meerdere groepen
kinderen op de Frits Bodeschool van belang is.
Voor het taalonderwijs op de school is een professionele
leergemeenschap (PLG) gestart en dit team heeft een taalbeleidsplan
2016-2020 geschreven. De conclusie naar aanleiding van dit
verificatieonderzoek is, dat vanuit het taalbeleidsplan duidelijk is waar
de school naartoe werkt, maar dat (te) weinig focus ligt op wat deze
populatie leerlingen nodig heeft. Het is nodig dat het taalaanbod
meer beredeneerd wordt uitgewerkt en dan vooral voor de leerlingen
die meer aankunnen, als ook voor de leerlingen die moeite met taal
hebben, zoals de anderstalige leerlingen en de leerlingen die vanuit
huis alleen dialect spreken. Voor deze kinderen is het nodig dat
vooral het aanbod voor woordenschat en mondelinge taalvaardigheid
specifieker wordt uitgewerkt en wordt geïntensiveerd. De school heeft
een aanzet gemaakt om het thematisch onderwijs te verbinden met
woordenschatonderwijs. Dit is, mits structureel ingezet aan de hand
van leerlijnen en doelen, een waardevolle aanvulling op het
intensievere aanbod met betrekking tot woordenschat.
Ondersteuning
De school stelt ontwikkelingsperspectieven op voor leerlingen die
extra ondersteuning krijgen. Het ontwikkelingsperspectief voldoet
aan de wettelijke eisen en ook zien wij dat leerlingen extra
ondersteuning krijgen. De standaard is daarom voldoende. De
leerlijnen kunnen echter aan kwaliteit winnen. Inhoudelijk is het van
belang om meer te kijken naar passende doelen in relatie tot de
uitstroombestemming en de hiaten in het leerproces van de
leerlingen. Daarnaast kunnen de leraren nog beter nadenken over de
manier waarop ze kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van
deze leerlingen zodat ze optimaal tot leren komen.
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Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat op de Frits Bodeschool is goed. De directie,
de leraren en de leerlingen spreken over een veilige school waar zij
met plezier naartoe gaan en veel leren. Dat leerlingen en leraren zich
veilig voelen en trots zijn op de school blijkt uit resultaten van
metingen die de school doet, maar ook uit het gesprek dat wij met
een aantal leerlingen hebben gevoerd. Een mooi voorbeeld van de
manier waarop de school werkt aan het ontwikkelen van
maatschappelijke en sociale competenties bij leerlingen is de
vanzelfsprekendheid waarmee een aantal leerlingen ons heeft
rondgeleid door de school. Daarbij legden zij uit hoe zij betrokken
waren bij de methode van ‘continu verbeteren’ aan de hand van de
missie, de databorden in de klaslokalen, het aanbod in de lessen en de
portfolio’s. Leerlingen van de bovenbouw verzorgen deze
rondleidingen ook voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven.
Naar aanleiding van de lesbezoeken en de gesprekken vinden we wel
dat leraren hun opbrengstgerichte houding en de hoge
verwachtingen, die ze van de leerlingen hebben, meer kunnen
uitspreken en laten zien tijdens de lessen.

Kwaliteitszorg
Het systeem van kwaliteitszorg is goed. De school gebruikt het
gemeenschappelijke instrumentarium voor de cyclus van
zelfevaluatie, planmatig verbeteren, evalueren en borgen, die het
bestuur met de scholen heeft afgesproken. De verbeteronderwerpen
worden bepaald vanuit een analyse van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie en vanuit de resultaten van het onderwijs op
groeps- en schoolniveau. Bij de keuze van de verbeteronderwerpen
stelt de school haar prioriteiten. De afgelopen periode heeft sterk in
het teken gestaan van het werken aan de verbeterpunten naar
aanleiding van de externe audit die is gedaan in april 2016.
In een jaarplan bundelt de school voorgenomen actieplannen per
thema. De school zou nog duidelijker in concreet meetbare doelen

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

21/24

kunnen verwoorden wat de verwachte, verschillende resultaten van
de actieplannen zouden moeten zijn. In meerdere ruimtes in de
school, waaronder ook de hal bij binnenkomst, hangen borden
waarop is aangegeven aan welke (verbeter)doelen de school werkt.
Dit heeft tot doel alle belanghebbenden bij de kwaliteitszorg te
betrekken.
Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur van de school is goed. Schoolleiding en team
geven op bevlogen wijze onderwijs aan de leerlingen op de Frits
Bodeschool en werken in gezamenlijkheid aan doorontwikkeling van
het onderwijs en tonen de wil om van elkaar te leren. In toenemende
mate ontstaan leerkringen en professionele leergemeenschappen en
wordt collegiale consultatie ingezet om van elkaar te kunnen leren en
elkaar feedback te geven. We kunnen tevens vaststellen dat het
volledige team in belangrijke mate de visie en de keuze in
verbeteronderwerpen bepaalt. Schoolleiding en team geven
daarnaast aan dat ze positief zijn over de voorwaarden die het bestuur
heeft gerealiseerd voor het onderhouden van hun bekwaamheid.
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4 . Reactie van het bestuur
In het kader van de uitvoering vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen heeft de inspectie onze vereniging Rehoboth bezocht. Dit
bezoek hebben wij als bijzonder prettig ervaren. Wij willen dan ook de
inspecteurs hartelijk dankzeggen voor de manier waarop dit
onderzoek is uitgevoerd alsmede aangeven aangenaam verrast te zijn
door de scherpte waarmee naar alle onderdelen is gekeken. Zowel in
de gesprekken met de diverse geledingen als ook tijdens de
verificatieonderzoeken op de twee scholen heeft de dialoog de
boventoon gevoerd. Door een ieder zijn de gevoerde gesprekken erg
gewaardeerd.
In het rapport wordt gesproken over een Raad van Toezicht, een
bestuur en een algemene directie. Ter verduidelijking willen wij hierbij
aangeven hoe de structuur eruitziet. De vereniging Rehoboth heeft:
- een toezichthoudend bestuur = intern toezichthouder en
- een algemene directie = uitvoerend bestuur.
Het beleid van de organisatie waarin de doelen en de ambities staan
verwoord, is gezamenlijk met alle geledingen opgesteld. De
verbetercirkel PDSA wordt gehanteerd. Wij zijn ons bewust van het
feit, dat deze nog beter kan worden uitgewerkt en dat heeft onze
prioriteit. De komende tijd zal er ook in het bijzonder aandacht
geschonken worden aan de borging van het gehele onderwijsaanbod.
De ambitie van Rehoboth is het aanbieden van inclusief onderwijs.
Thuisnabij ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
vanuit de verschillende clusters. Wij kennen onze leerlingpopulatie
goed en weten wat onze leerlingen nodig hebben. Wij zijn
voortdurend bezig het onderwijsaanbod nog beter in kaart te brengen
en uit te voeren. Wij zijn op de goede weg.
Er is echter ook een zorg. Dat zijn de kosten, die het geven van
inclusief onderwijs met zich meebrengt. Helaas moeten wij
constateren, dat er wat dat betreft te weinig inkomsten zijn. Toch
willen wij het geven van inclusief onderwijs blijven uitvoeren. Daarom
investeert Rehoboth meer dan er wordt ontvangen. Het moge
duidelijk zijn, dat hieraan wel een grens is.
In alle bescheidenheid willen wij aangeven trots te zijn op onze
scholen, op onze vereniging. Er heerst een professionele cultuur en er
is een positieve houding. Het voorliggend rapport geeft dit ook aan en
daar zijn wij blij mee!
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

