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Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer per vier 
jaar onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Dit voorjaar was 
Stichting Noventa te Buitenpost aan de beurt. Onder het bestuur vallen 
11 scholen voor primair onderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs aan ruim 1800 leerlingen, waarbij 
geldt dat er een sterke terugloop van leerlingen op de scholen 
plaatsvindt.

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit en of het bestuur ook in de toekomst voldoende 
geld heeft om onderwijs van voldoende kwaliteit te kunnen blijven 
leveren. Om dit te beoordelen hebben we documenten bekeken en 
onderzocht en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het 
bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van 
toezicht. 

We hebben drie scholen onderzocht: De Johannes Looijengaskoalle, 
De Reinbôge en De Tarissing. Bij dit onderzoek kijken we in hoeverre 
de doelen die het bestuur met de scholen heeft afgesproken, ook op de 
scholen terug te zien zijn. Ook onderzoeken we of het bestuur 
voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit en hoe het bestuur 
stuurt op verbetering daarvan. 
 
Daarnaast hebben we onderzocht of het bestuur op een verantwoorde 
wijze met zijn geld om gaat, en dan vooral of het geld op een juiste 
manier wordt uitgegeven en of het ten goede komt aan het onderwijs 
op de scholen. Ook hebben we bekeken of het bestuur met het geld 
rekening houdt met de toekomst. 

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft voldoende zicht op de sterkere en zwakkere kanten 
van de scholen en gebruikt deze informatie om het onderwijs te 
verbeteren. Na een aantal directiewisselingen op de scholen lijkt er nu 
rust op de scholen te zijn, zodat de kwaliteitsverbetering kan worden 
doorgezet.

Wat moet beter?
Op één van de scholen moet het lesgeven worden verbeterd. Op een 
andere school vindt de kwaliteitsverbetering nog onvoldoende 
gestructureerd plaats. Bij beide scholen heeft dit te maken met de korte 
periode sinds een wisseling van de directeur.

Wat kan beter?
De kwaliteitsverbetering is sterk gebaseerd op vertrouwen en te weinig 
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op verantwoording. Hierdoor is het persoonsafhankelijk en beperkt 
overdraagbaar bij personele wisselingen in het bestuur of op de 
scholen. Er is recent een digitaal informatiesysteem in gebruik 
genomen, dat gebruikt zal worden om de verantwoording te versterken.
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van Stichting Noventa. De centrale onderzoeksvraag voor een 
vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer?

Het onderzoek is verder gericht op 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 functio-
neert 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 heeft 
de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en ambitie (KA) 
en het financiële beheer (FB). We voerden gesprekken met de direc-
teur-bestuurder, met een delegatie van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) en met de raad van toezicht (RvT).
Op schoolniveau hebben we een aantal verificatieonderzoeken 
uitgevoerd om de deelvragen te beantwoorden. Deze vonden plaats op 
De Johannes Looijengaskoalle (Surhuizum), De Reinbôge (Twijzeler-
heide) en De Tarissing (Drogeham). In de verificatieonderzoeken 
richten we ons bij ons onderzoek op de twee onderwerpen waar de 
scholen van het bestuur de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed 
hebben. Dit betreft het didactisch handelen en de veiligheid. Aan de 
hand van deze onderwerpen onderzoeken we hoe het bestuur stuurt op 
voorgenomen beleid en of dit herkenbaar terug te zien is in de scholen.

Onderzoeksactiviteiten
We hebben de bij de inspectie aanwezige informatie over het bestuur 
en de bijbehorende scholen geanalyseerd. Hierbij is ook de aanvullen-
de documentatie naar aanleiding van het startgesprek betrokken. Dit 
betreft onder andere het strategisch beleidsplan 2015-2020, (jaar)
verslagen van bestuur, raad van toezicht en gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de eerdere inspectierapporten over de 
scholen, diverse rapportages, schoolgidsen, schoolplannen en 
financiële gegevens.

Tijdens het startgesprek:
•  heeft het bestuur haar beleid aan de hand van een presentatie 

 1.  Inleiding
Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages 
worden weergegeven:

G goed

V voldoende

O onvoldoende

K kan beter
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toegelicht,
•  hebben we gezamenlijk besproken welke beleidsonderwerpen 

centraal zouden staan bij de verificatieonderzoeken,
•  zijn we tot een keuze voor drie scholen gekomen om de onderzoe-

ken uit te voeren. 

Tijdens de verificatieonderzoeken:
•  hebben we gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen, leraren, de 

veiligheidscoördinator, de directie en de intern begeleider,
•  hebben we groepsbezoeken uitgevoerd. Deze hebben we samen met 

een of twee observanten van de school uitgevoerd,
• hebben we documenten en leerlingdossiers bestudeerd,
•  vond aan het eind van de onderzoeksdag een korte terugkoppeling 

plaats aan de directie en de intern begeleider.

Daarnaast hebben we afzonderlijke gesprekken gevoerd met de 
bestuurder, met een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad en met de raad van toezicht.

Tot slot is het conceptrapport in een feedbackgesprek met het bestuur 
besproken.

Leeswijzer
Hierna volgen eerst de oordelen op bestuursniveau op de standaarden 
in de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel 
beheer. Ook de afspraken over vervolgtoezicht zijn opgenomen in 
hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt u meer uitgebreide informatie over 
de resultaten van de verificatieonderzoeken op de scholen. In 
hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de 
rapportage opgenomen.
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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. 

De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook het onderzoek op de 
scholen, zijn hierin verwerkt voor zover deze de oordelen onderbou-
wen en/of illustreren. De resultaten van het verificatieonderzoek zijn 
samengevat in de figuur in paragraaf 2.2 dat laat zien in hoeverre onze 
oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van 
de gerealiseerde kwaliteit op de scholen. 

In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1. 

Conclusie
De sturing op kwaliteit is op orde en er is sprake van een deugdelijk 
financieel beheer. Alle vier de in de inleiding geformuleerde vragen 
kunnen daarom positief beantwoord worden.

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?

  Hoewel er globale doelen worden afgesproken en de verantwoor-
ding beperkt is, heeft het bestuur goed zicht op de kwaliteit van zijn 
scholen. De directeur-bestuurder bezoekt tweemaal per jaar alle 
scholen uitgebreid en overlegt regelmatig met de directeuren. De 
scholen krijgen veel vertrouwen van het bestuur. Het versterken van 
de analyses van de onderwijskwaliteit, de doelgerichtheid van de 
verbeteractiviteiten en van de verantwoording over de verbeteractivi-

2.  Bestuur
Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur 

Bestuur

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Kwaliteitsgebieden

V

Oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer

1. In de eerste ronde van vierjaarlijkse 
onderzoeken wordt op bestuursni-
veau nog geen oordeel gegeven op 
het niveau van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en Ambitie. We geven 
daarom hier nu de oordelen op de 
standaarden weer.
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teiten kan een bijdrage leveren aan een betere onderbouwing van de 
kwaliteitsontwikkelingen en behaalde resultaten en aan een betere 
overdraagbaarheid.

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

  Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur met een heldere 
verantwoordelijkheidsverdeling. Hierbij is het personeelsbeleid 
helder beschreven en is scholing in het kader van de verbetercultuur 
opgepakt. Het mobiliteitsbeleid is in ontwikkeling, er zijn nog 
relatief veel leraren erg lang aan de scholen verbonden. Op directie-
niveau is dit de laatste jaren opgepakt.

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

  De verantwoording vindt plaats volgens wettelijke voorschriften, 
waarbij het bestuur een overzichtelijk jaarverslag gebruikt. Daarnaast 
overlegt het bestuur regelmatig met de medezeggenschapsraden.

 
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Ook is sprake van een deugdelijk financieel beheer op de beoordeelde 
standaarden, te weten continuïteit en rechtmatigheid.

Deze conclusies worden in paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4 toegelicht.

2.1  Kwaliteitszorg en ambitie

1.  Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 

De scholen krijgen 
veel vertrouwen van 
het bestuur

Het beeld komt
niet overeen

De doelstel-
lingen van het 
bestuur werken 
niet door tot op 
schoolniveau 

Het beeld komt
helemaal overeen

De doelstellingen 
van het bestuur 
werken volledig 
door tot op 
schoolniveau

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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verbetering van de onderwijskwaliteit?
De kwaliteitszorg is op orde, maar kan op een aantal onderdelen 
worden aangescherpt. Het bestuur heeft in het strategisch beleidsplan 
de doelen beschreven. Dit betreft met name een beknopte opsomming 
van de speerpunten, die door de scholen worden uitgewerkt in 
schoolspecifieke plannen. Het bestuur houdt zicht op de ontwikkelin-
gen op de scholen door tweemaal per jaar bij alle scholen langs te gaan 
en daar gesprekken te voeren, onder meer over de behaalde resultaten 
en de uitkomsten en de analyse van afgenomen tevredenheidsonder-
zoeken. Daarvoor leveren de scholen toetsanalyses, jaarplannen en 
jaarverslagen aan. Ook voert de directeur-bestuurder hierbij lesobser-
vaties uit, waarbij leden van de raad van toezicht de laatste tijd ook 
worden betrokken. Tenslotte bespreekt het bestuur maandelijks met de 
directeuren ontwikkelingen op school- en bestuursniveau.
Het bestuur heeft hiermee voldoende zicht op de kwaliteit van zijn 
scholen. Dit wordt bevestigd in de verificatieonderzoeken. Ook stuurt 
het bestuur op verbetering van de onderwijskwaliteit. Beide onderde-
len kunnen wel aangescherpt worden door analyses te versterken en te 
behalen doelstellingen te concretiseren. Gebruik van de gekozen 
instrumenten en gehanteerde documenten is geen doel, maar een 
middel om de kwaliteit zo goed mogelijk in beeld te krijgen en gericht 
te verbeteren waar wenselijk. Door scherpere analyses worden de 
gekozen verbeteractiviteiten beter onderbouwd, door het gebruik van 
concretere doelen wordt er gerichter gewerkt en beter geëvalueerd. Dit 
kan dan weer een bijdrage leveren aan een sterkere verantwoording 
over de ontwikkelingen op de scholen naar het bestuur.

2.  Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functio-
neert het transparant en integer?

De kwaliteitscultuur is voldoende professioneel, maar het informele 
karakter is ook een risico. Dit hangt samen met de hierboven genoemde 
onderbouwing van de verbeteractiviteiten en de verantwoording 
hierover. Het versterken van deze twee onderdelen kan een goede 
onderbouwing zijn voor het geven van vertrouwen. Daarnaast heeft dit 
een duidelijke meerwaarde voor de overdraagbaarheid. Het bestuur 
hanteert de Code voor Goed Bestuur en heeft een transparante 
organisatiecultuur. Gezien de situatie van 2014, waarbij de inspectie 
vaststelde dat het bestuursmodel niet voldeed aan de Code voor Goed 
Bestuur is dit een positieve ontwikkeling. Het personeelsbeleid is 
beschreven, waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van het perso-
neel. Scholing in het kader van de verbetercultuur is opgepakt: op de 
scholen zorgt men voor de aanwezigheid van benodigde kennis, waarbij 
experts op verschillende gebieden aanwezig zijn en worden opgeleid. 
De gebruikte competentiethermometer speelt ook een belangrijke rol 
bij de professionele ontwikkeling van de collega’s. Het mobiliteitsbeleid 
is nog in ontwikkeling: er zijn relatief veel leraren erg lang aan de 
scholen verbonden. Op directeursniveau is dit recent opgepakt. 

 



inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek

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

Het bestuur legt verantwoording af volgens de wettelijke voorschriften 
en overlegt regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad. Het jaarverslag bevat toegankelijke informatie over 
ontwikkelingen en behaalde resultaten.

4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Onze bevindingen ten aanzien van het financieel beheer wijzen erop 
dat de continuïteit en rechtmatigheid geen risico’s kennen. Ook dit is 
een positieve ontwikkeling, aangezien de financiële situatie in 2014 
door de inspectie als (enigszins) zorgelijk werd beoordeeld.

2.2  Resultaten verificatieonderzoek

Het bestuur heeft een globaal beeld gegeven van de kwaliteit op haar 
scholen. Bij de verificatieonderzoeken zijn we nagegaan in hoeverre de 
scholen dit beeld konden bevestigen. In onderstaande tabel staan de 
oordelen en bevindingen van de inspectie.

Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen. Onze 
bevindingen in de verificatieonderzoeken komen goed overeen met 
het beeld dat het bestuur van de scholen heeft. 
De gewenste verbetering op school- en bestuursniveau op het gebied 
van analyseren en planmatig werken zal eraan bijdragen dat het 
bestuur beter zicht heeft op het daadwerkelijke proces, behaalde 
resultaten en (de effecten van) op basis hiervan ingezette vervolgacties.
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 Johannes 
Looijenga-skoalle

Reinbôge Tarissing

Didactisch handelen √ √ √

Veiligheid √ √ √

Kwaliteitszorg √ √ √

Kwaliteitscultuur √ √ √

Verantwoording en dialoog √ √ √

Resultaten verificatieonderzoek
De tekens geven aan of het oordeel/de waardering wel (√) of niet (≠) overeenkomt met het beeld 
dat het bestuur er zelf van heeft. 

√ 

Het bestuur heeft 
voldoende zicht op de 
kwaliteit van de 
scholen
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2.3  Financieel beheer

Ons oordeel over financieel beheer gaat enerzijds uit van het oordeel 
en de bevindingen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoe-
zicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende 
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het 
gebied van financiële continuïteit of rechtmatigheid. Beide aspecten 
leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel over de bijbehorende 
standaarden (wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid). Dat oordeel luidt in het geval van Noventa ‘voldoen-
de’; in dit onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan 
die een positieve waardering van het financieel beheer in de weg staan.

2.4  Afspraken over vervolgtoezicht

De inspectie heeft de kwaliteit beoordeeld en ziet vooralsnog geen 
reden om afspraken te maken over verdere verbetering en vertrouwt er 
op dat het bestuur handelt naar bevinden.

 

Financieel beheer V

O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●

  Indicatie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquiditeit 
(current ratio)

< 0,75 7,65 10,72 11,82 5,33 5,36 5,20

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,90 0,92 0,93 0,90 0,90 0,90

Weerstands-
vermogen 5,00% 55,6% 80,1% 69,2% 96,0% 95,4% 95,8%

Huisvestings-
ratio 10,00% 6,57% 5,65% 8,00%

Rentabiliteit < 0% 10,7% 10,6% -1,08% 3,53% 4,34% 0,56%
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten bij drie scholen. Op deze 
scholen hebben we de kwaliteitszorg en twee onderwerpen waar de 
scholen van Stichting Noventa de afgelopen jaren veel aandacht aan 
hebben besteed beoordeeld om een beter beeld te krijgen van de 
aansturing door het bestuur en de zicht op de schoolkwaliteit van het 
bestuur.

We onderzochten op deze drie scholen de volgende standaarden:
• Didactisch handelen (OP3)
• Veiligheid (SK1)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)

Om bovenstaande standaarden te onderzoeken hebben we de volgende 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 
• een documentenanalyse,
•  gesprekken met verschillende betrokkenen: ouders, leerlingen, 

leraren, de veiligheidscoördinator, de directeur en de intern 
begeleider,

•  observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen, waarbij 
ook lessen over sociale veiligheid zijn meegenomen. Deze observa-
ties hebben we samen met observanten van de school uitgevoerd.

Aan het eind van de onderzoeksdag heeft een korte terugkoppeling aan 
de directeur en de intern begeleider plaatsgevonden. 

Samenvattend oordeel

De scholen hebben na een personele wisseling in de directie de 
onderwijskwaliteit in samenspraak met het bestuur in beeld gebracht. 
Vervolgens zijn de teams aan de slag gegaan met het verbeterproces, 
waarbij het didactisch handelen en de kwaliteitscultuur centraal 
stonden. Daarnaast was het veiligheidsbeleid een beleidsprioriteit voor 
alle scholen, waarbij de scholen een hoge mate van keuzevrijheid 
kregen om het veiligheidsbeleid vorm te geven.
De gevonden verschillen tussen de scholen hangen ook samen met de 
verschillende momenten dat de directiewisseling plaatsvond. Op alle 
drie de scholen is het veiligheidsbeleid van voldoende niveau. Dit geldt 
nog niet voor het didactisch handelen, de kwaliteitszorg en de 
kwaliteitscultuur. Deze verbeterpunten worden door zowel het bestuur 
als de scholen herkend, en zijn in ontwikkeling.

 3.   Resultaten verificatie-
onderzoek
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3.1  Johannes Looijengaskoalle

De Johannes Looijengaskoalle heeft zich na het geïntensiveerde 
toezicht op basis van het predicaat zeer zwak (november 2010) duidelijk 
verbeterd. Dit werd bij het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in 
maart 2013 vastgesteld en wordt op de onderzochte onderdelen bij het 
huidige bezoek bevestigd. Alle vijf de onderzochte standaarden zijn van 
voldoende niveau.

Het didactisch handelen is van voldoende niveau. De leraren leggen 
duidelijk uit, waarbij het directe instructiemodel herkenbaar is. Hier 
heeft de school de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. De 
leraren geven aan dat het didactisch handelen de laatste jaren sterk 
verbeterd is, wat met name te maken heeft met het bewust les geven 
aan de hand van het betreffende model en de aandacht voor de 
doorgaande lijn binnen de school.
Tegelijkertijd zijn ze niet geheel tevreden over hoe het nu gaat. Daarom 
focust de school zich momenteel op het vergroten van de betrokken-
heid van de leerlingen. De inspectie herkent dit punt in de geobser-
veerde lessen: de leraren zijn veel aan het woord en de leerlingen zijn 
veelal passief tijdens de instructie. Het is van belang dat de leraren bij 
de verbeteringen in het didactisch handelen nagaan wat ze willen 
bereiken en hoe ze dat willen bereiken. Zo is het gekozen instructiemo-
del geen doel, maar een middel om de uitleg te structureren en de 
instructie af te stemmen op de verschillen binnen de groep.

De Johannes Looijengaskoalle is een veilige school. De school volgt de 
veiligheidsbeleving van haar leerlingen systematisch. Uit de resultaten 
van deze monitor blijkt dat de leerlingen zich veilig op school voelen. 
Dit beeld wordt bevestigd in de gesprekken met de leerlingen, de 
ouders en de leraren. Er wordt volgens de betrokkenen weinig gepest 
en in de gevallen dat dit wel gebeurt, treden de leraren duidelijk en 
consequent op. De intern begeleider van de school is tevens de 
veiligheidscoördinator en daarmee het aanspreekpunt als het gaat om 
pesten.

Onderwijsproces O V G

OP3 Didactisch handelen ●

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●
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De school registreert incidenten en heeft een veiligheidsbeleid. 
Hiervoor geldt dat dit door de Stichting Noventa is opgesteld en niet 
schoolspecifiek is. Aangezien de school hierbinnen ook eigen keuzes 
heeft gemaakt, is het van belang deze op te nemen in het veiligheids-
beleid.

De kwaliteitszorg is van voldoende niveau. Aan de hand van analyses 
van toetsresultaten en een evaluatie met een zelfevaluatie-instrument 
bepaalt de school jaarlijks haar beleidsprioriteiten. Hierbij geldt dat de 
directeur niet geheel tevreden is over het gebruik van het zelfevalua-
tie-instrument, aangezien dit niet altijd een realistisch beeld oplevert 
én niet altijd aansluit bij de schoolontwikkeling.
De school werkt haar beleidsprioriteiten jaarlijks uit in het jaarplan. 
Het scherp formuleren van de doelen kan beter. Het is namelijk van 
belang dat een gezamenlijk beeld ontstaat van de te bereiken situatie, 
waardoor gerichter gewerkt wordt aan de verbeteractiviteiten en de 
evaluatie meer betekenis krijgt. Afspraken en procedures worden de 
laatste jaren vastgelegd en regelmatig besproken. Ook gaan de 
directeur, intern begeleider en de op school aanwezige specialisten in 
de groepen na in hoeverre de afspraken daadwerkelijk worden 
nagekomen.

Ook de kwaliteitscultuur is van voldoende niveau. De school werkt 
vanuit een door het gehele team gedragen visie aan de verbetering van 
het onderwijs. Hierbij is sprake van een professionele cultuur, waarbij 
leraren elkaar aanspreken en de leraren actief betrokken worden bij de 
ontwikkeling. Dit gebeurt onder meer door het benoemen van 
deskundigen in de school: er is een gedragsspecialist, een jonge 
kindspecialist, een rekencoördinator, een taal-leescoördinator en een 
specialist op het gebied van (kinder)coaching. De school heeft recent 
een competentie-instrument in gebruik genomen, en bij het gericht 
observeren in de groepen maakt de school gebruik van video-opnamen.

De school legt in voldoende mate verantwoording af aan belangheb-
benden. Dit gebeurt aan het bevoegd gezag via het jaarplan, jaarverslag 
en analyses van de toetsresultaten. Daarnaast bezoekt de directeur-be-
stuurder de school tweemaal per jaar en vindt tweewekelijks overleg 
plaats tussen de directeur-bestuurder en de schooldirecteuren over 

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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belangrijke ontwikkelingen. De verantwoording naar de ouders vindt 
plaats via de schoolgids, nieuwsbrieven en aanvullende mails, de 
informatie-avond en via de website. De school maakt geen gebruik van 
mogelijkheden als het portal ‘Scholen op de kaart’ om verantwoording 
af te leggen. 

3.2  De Reinbôge

Het onderwijs op De Reinbôge kent een aantal risico’s. Dit is in 2015 
door het bestuur onderkend, waarna begin 2016 een interim-directeur 
is benoemd. Mede aan de hand van een in februari 2016 uitgevoerde 
audit is vastgesteld waar de belangrijkste verbeterpunten liggen, op 
basis waarvan de school haar prioriteiten heeft bepaald. De bevindin-
gen van het huidige bezoek wijzen erop dat op een aantal belangrijke 
onderdelen verbetering vereist is. Dit betreft het didactisch handelen 
en de kwaliteitscultuur.

Het didactisch handelen is van onvoldoende niveau. Daarmee handelt 
de school in strijd met de WPO (art. 8, eerste lid). Er zijn te grote 
verschillen tussen de leraren en in teveel lessen duurt de instructie erg 
lang. Doordat in deze gevallen de instructie te weinig wordt afgestemd 
op de verschillen in onderwijsbehoefte tussen de leerlingen, haken 
verschillende leerlingen af omdat ze genoeg hebben aan een verkorte 
instructie. In meerdere lessen staat het doel te weinig centraal en zijn 
ook de gekozen werkvormen niet altijd passend bij het doel van de les. 
Daarnaast zijn de leraren veel aan het woord en maken ze weinig 
gebruik van de inbreng van de leerlingen via interactieve werkvormen.
De school heeft de afgelopen jaren veel aandacht aan het didactisch 
handelen besteed. Dit onderdeel is na de directiewisseling en de 
daaropvolgende audit (beide begin 2016) als speerpunt benoemd. Het 
team heeft vervolgens scholing gevolgd, er is regelmatig in de groepen 
geobserveerd en het team heeft regelmatig gesproken over hoe een 
goede les eruit ziet. Hoewel tijdens de lesobservaties zichtbaar was dat 
de leraren elementen van het gekozen instructiemodel hanteren, is 
duidelijk dat de borging van dit onderdeel de nodige aandacht vraagt. 

Onderwijsproces O V G

OP3 Didactisch handelen ●
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De veiligheid op de Reinbôge is van voldoende niveau. De leraren 
volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op een 
systematische manier en gaan jaarlijks de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen na. Uit de resultaten van de veiligheidsmonitor blijkt dat de 
leerlingen zich op school veilig voelen. In de tijdens het onderzoek 
gevoerde gesprekken is dit bevestigd door de leerlingen, de ouders en 
de leraren. Er wordt volgens de betrokkenen weinig gepest en als dat 
wel gebeurt, handelen de leraren tijdig en adequaat. De intern 
begeleider van de school is tevens de veiligheidscoördinator en 
daarmee het aanspreekpunt als het gaat om pesten.
Het veiligheidsbeleid is opgesteld door het bestuur, waarbij geldt dat 
een specifieke uitwerking op schoolniveau nog niet aanwezig is.

De kwaliteitszorg is van voldoende niveau: de school werkt op een 
cyclische manier aan het proces van kwaliteitsbehoud en –verbetering. 
Het team kent haar leerlingenpopulatie, analyseert systematisch de 
toetsresultaten en gaat met behulp van een zelfevaluatie-instrument de 
kwaliteit van het onderwijsleerproces na. Op basis van deze analyses 
bepaalt de school haar verbeteractiviteiten, die ze verwerkt in een 
meerjarenplan. Op dit moment gaat het vooral om verbeteractiviteiten 
die voortvloeien uit de audit van februari 2016. Jaarlijks werkt de school 
de belangrijkste verbeteractiviteiten uit in een jaarplan, dat aan het 
eind van het schooljaar wordt uitgewerkt als jaarverslag. Het concreet 
formuleren van de verbeteractiviteiten kan beter: wat is de aanleiding 
voor de verbeteractiviteiten, welke doelen wil men aan het eind van het 
schooljaar bereikt hebben en hoe worden deze doelen bereikt? Op dit 
moment wordt dit te globaal beschreven, waardoor de evaluatie aan 
het einde van het schooljaar een beperkte meerwaarde heeft in het 
cyclische proces van kwaliteitszorg. Daarnaast is de borging van de 
onderwijskwaliteit een verbeterpunt: hoewel de belangrijkste 
afspraken zijn vastgelegd, zijn deze in verschillende mate terug te zien 

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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in de groepen. Dit heeft mogelijk te maken met de veelheid aan 
verbeteronderwerpen die de school heeft gekozen.

De kwaliteitscultuur hebben we als onvoldoende beoordeeld. Dit is in 
strijd met de WPO (art. 171, eerste lid). Het team geeft aan dat deze 
sinds begin 2016 sterk is verbeterd: de leraren praten weer over 
onderwijs met elkaar, zien het belang van doorgaande lijnen in de 
school en zijn actief betrokken bij het werken aan kwaliteitsverbete-
ring. Het te beperkt terugzien van de gemaakte afspraken en de 
doorgaande lijn in de groepen en de weinig zelfkritische houding van 
de leraren wijzen erop dat de professionele cultuur verbeterd moet 
worden. Dit zal een belangrijk onderdeel zijn van het bepalen van de 
visie en missie, wat de school de komende tijd zal doen. Wat voor een 
school wil De Reinbôge zijn en wat vraagt dat van het team?

De school legt in voldoende mate verantwoording af over ontwikkelin-
gen, de voortgang hiervan en over behaalde resultaten. Naar de ouders 
gebeurt dit met name via de nieuwsbrief, de jaarvergadering en 
informatieavonden. Het bevoegd gezag blijft op de hoogte van 
ontwikkelingen via rapportages, halfjaarlijks bezoek en regelmatig 
overleg.

3.3  De Tarissing

Op De Tarissing heeft in de afgelopen periode een aantal wisselingen in 
het team en de directie plaatsgevonden. Dit heeft bijgedragen aan de 
huidige situatie, waarin het didactisch handelen en de veiligheid van 
voldoende niveau zijn, maar tegelijkertijd aandacht nodig is voor de 
doorgaande lijn en de kwaliteitscultuur. De huidige directeur, die sinds 
januari 2017 op de school werkzaam is, heeft dit onderkend en een 
aantal verbeteringen in gang gezet.

Het didactisch handelen is van voldoende niveau. De leraren leggen 
duidelijk uit, waarbij de leerlingen actief worden betrokken. De 
afstemming van de instructie is een aandachtspunt: deze is in teveel 
gevallen te lang gericht op de gehele groep, waar met name de betere 
leerlingen eerder aan het werk zouden kunnen gaan. Daarnaast valt ten 
aanzien van de doorgaande lijn op dat de gemaakte afspraken over het 
handelen van de leraren en het gebruik van hulpmiddelen in een 
aantal groepen beperkt herkenbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn het 

Onderwijsproces O V G

OP3 Didactisch handelen ●
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gebruik van het directe instructiemodel, de dag- en weektaken en de 
blokjes die gebruikt worden voor het omgaan met uitgestelde 
aandacht.

De Tarissing is een veilige school. De school gaat de veiligheidsbeleving 
van de leerlingen systematisch na. Uit de gegevens van deze monitor 
blijkt dat de leerlingen zich op school veilig voelen. In de gevoerde 
gesprekken is dit beeld bevestigd: zowel de leerlingen, de ouders als de 
leraren geven aan dat De Tarissing een veilige school is. Er wordt weinig 
gepest en in de gevallen dat dit wel gebeurt, handelen de leraren 
adequaat. De gehanteerde aanpak heeft de afgelopen periode veel 
aandacht gekregen. Hiervoor is een stuurgroep ingesteld, waarin de 
directeur, de intern begeleider en de vertrouwenspersoon/ pestcoördi-
nator zitting hebben. De school wil dit schooljaar nog gecertificeerd 
worden als Vreedzame School.
De school heeft haar veiligheidsbeleid vastgelegd, waarbij het door het 
bevoegd gezag opgestelde beleid schoolspecifiek is gemaakt. Het 
beleid is de afgelopen periode echter niet geactualiseerd. Incidenten 
worden systematisch geregistreerd, waarbij geldt dat dit op individueel 
niveau gebeurt. Er vindt nog geen schoolbrede evaluatie plaats op basis 
van de incidenten. Omdat in het recente verleden wel een aantal 
incidenten heeft plaatsgevonden en de veiligheid voor de leerlingen en 
leraren op verschillende momenten in het geding was, vragen we 
aandacht voor een evaluatie op schoolniveau. Het zorgen van bekend-
heid van de vertrouwenspersoon bij de leerlingen en de keuze voor een 
instrument om de veiligheidsbeleving systematisch na te gaan heeft de 
school recent opgepakt.

De kwaliteitszorg kent een aantal belangrijke verbeterpunten en is als 
onvoldoende beoordeeld. Dit is in strijd met de WPO (art. 10). De 
school heeft zicht op de kenmerken van haar leerlingenpopulatie, 

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  



 
 

19/21inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek

analyseert de toetsresultaten en evalueert het onderwijsleerproces. De 
gegevens die deze analyses opleveren, worden echter nog in beperkte 
mate gebruikt bij het proces van kwaliteitsbehoud en –verbetering. De 
gekozen verbeteractiviteiten hebben niet altijd een relatie met de 
genoemde analyses. Bovendien is de uitwerking van de verbeteractivi-
teiten in het jaarplan erg globaal. Ook de borging moet worden 
verbeterd. Hoewel de leraren aangeven regelmatig over gemaakte 
afspraken te praten en zich eraan te houden, is dit in de groepen te 
weinig terug te zien. De belangrijkste afspraken liggen vast, maar het 
bespreken hiervan dient vaker en meer gestructureerd te gebeuren. Ook 
dient gericht in de groepen te worden nagegaan in hoeverre de 
afspraken daadwerkelijk worden nagekomen. De huidige directeur 
heeft hier een start mee gemaakt, maar het belang van het borgen van 
de onderwijskwaliteit dient door het gehele team onderkend te worden.

De kwaliteitscultuur is van onvoldoende niveau. Dit is in strijd met de 
WPO (art. 171, eerste lid). Hiermee benoemen we het belangrijkste 
verbeterpunt. De geconstateerde verschillen tussen de leraren over het 
uitvoeren van eigen afspraken, de weinig kritische houding ten aanzien 
van de huidige situatie en de eigen rol in de afgelopen jaren maken 
duidelijk dat er in de kwaliteitscultuur veel te winnen valt. De verant-
woordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ligt voor een belangrijk deel 
bij het team en zou minder afhankelijk moeten zijn van de directeur. Het 
met elkaar in gesprek gaan over het onderwijs, het bij elkaar kijken in de 
groep en het volgen van scholing en dit implementeren in de groepen 
zijn onderdelen die een grotere rol binnen het team moeten worden.

De school legt in voldoende mate verantwoording af over ontwikkelin-
gen, de voortgang hiervan en over behaalde resultaten. Naar de ouders 
gebeurt dit met name via de nieuwsbrief en informatieavonden. Het 
bevoegd gezag blijft op de hoogte van ontwikkelingen via rapportages, 
regelmatig bezoek en overleg. Dit bezoek en overleg vindt momenteel 
vaker plaats dan regulier vanwege de beperkte periode dat de directeur 
op de school werkt.
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Het bestuur van de stichting Noventa Onderwijs herkent zich in de 
bevindingen van het rapport. Na ontvangst van het rapport heeft de 
inspectie ons in de gelegenheid gesteld om mondeling in gesprek te 
gaan over de bevindingen. In dit gesprek zijn nog een aantal aspecten 
uitgewisseld en heeft de inspectie haar bevindingen toegelicht. 
De aanbevelingen van de inspectie op de onderdelen kwaliteitszorg 
(het maken van scherpere analyses bij de monitoring van de kwali-
teitsopbrengsten en het meer schriftelijk vastleggen van ambities in 
relatie tot een tijdpad) neemt het bestuur ter harte.
Ook de aanbeveling om in de toekomst meer te werken met eigen 
(interne) audits wellicht deels in samenwerking met aanpalende 
collegiale onderwijsorganisaties wordt overgenomen. In het nieuwe 
strategisch beleidsplan 2019 -2023 zullen deze aanbevelingen omgezet 
worden tot beleid /beleidsvoornemens. 
De bevindingen van de inspectie ten aanzien van de drie bezochte 
scholen sluiten aan bij de bevindingen van het bestuur en zijn in het 
recente verleden en voor de toekomst aanleiding voor maatregelen die 
het bestuur al genomen heeft en gaat nemen. 
Het voorlopig rapport is besproken met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht van Noventa en het 
directeurenteam.

 4.  Reactie van het bestuur
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