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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 voor Christelijk
Onderwijs op Reformatorische Grondslag (VCORG) en daarmee op de
Rehobothschool. (waar geschreven staat 'het bestuur', wordt ook
bedoeld 'de directie') We hebben onderzocht of het bestuur op de
school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt ervoor dat school zich houdt aan de wettelijke
opdracht. De onderzochte standaarden worden allemaal voldoende
beoordeeld. Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs
en grijpt in wanneer dat nodig is. Tevens informeert het bestuur
ouders en betrokken organisaties over haar resultaten.
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs.

Wat moet beter?
Tijdens het onderzoek zijn er geen zaken aangetroffen die verbeterd
moeten worden.

Wat kan beter?
De verantwoording is laag in de organisatie gelegd. Dat betekent dat
leraren zelf mogen beslissen wat goed is voor het onderwijs, maar
daar wel moeten kunnen laten zien wat zij ermee bereiken. Hierdoor
ontstaat het risico dat er geen doorgaande lijn in de school is. Meer
direct zicht op de onderwijskwaliteit van de school door het bestuur
zou dit kunnen ondervangen.

De doelen die de school stelt zijn niet concreet en de evaluaties zijn
beschrijvingen van hetgeen er gebeurd is. Wanneer de school haar
kwaliteit wil verbeteren kunnen concrete doelen en scherpe evaluaties
helpen.

Een speerpunt van de school is de betrokkenheid en het
eigenaarschap van leerlingen te vergoten. Hier kan de school nog
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stappen in maken door bijvoorbeeld haar klassenmanagement anders
te organiseren en meer gebruik te maken van werkvormen waarbij
leerlingen actief zijn.

Vervolg
Over vier jaar wordt er opnieuw een onderzoek gedaan bij het bestuur.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in het voorjaar van 2018 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij de Vereniging voor Christelijk Onderwijs
op Reformatorische Grondslag (VCORG). 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
bestuur verantwoordelijk is.

Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij De
Rehobothschool. 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
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Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding> ●

OP3 Didactisch handelen ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of het
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 zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
school is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen,
leraren, intern begeleiders, medezeggenschapsraad en verschillende
lessen bezocht samen met observanten van de school.

We hebben binnen het onderwijsproces gekeken naar 'zicht op
ontwikkeling' en 'didactisch handelen'. Daarnaast hebben we het
pedagogisch klimaat onderzocht.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het
verificatieonderzoek op de Rehobothschool.

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
bestuurs/directieniveau

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. Te zien is
wat het oordeel is op het kwaliteitsgebied 'financieel beheer'. 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. Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau
samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we
de beoordeling hiervan achterwege op schoolniveau.

Samenvattend oordeel
Het bestuur van de VCORG heeft zicht op de kwaliteit van het
onderwijs op de Rehobothschool. Het bestuur heeft de directeur voor
de meeste aspecten gemandateerd en functioneert zelf als
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toezichthoudend bestuur. Het bestuur legt de verantwoording laag in
de organisatie en stuurt bij wanneer zich risico's voordoen.
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 dit
bestuur. Het bestuur voldoet aan de onderzochte standaarden op 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.

Het bestuur
heeft een
heldere
verantwoordelijkheidsverdeling
beschreven

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.

• Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?

• Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer (KA2)?

• Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?

Het bestuur heeft zicht op kwaliteit
Het managementteam van de Rehobothschool, waar de
gemandateerd directeur deel van uitmaakt, heeft zicht op de kwaliteit
van het onderwijs. Hiervoor hanteert het diverse instrumenten om het
in beeld te brengen. De verantwoording voor de uitvoer van het
onderwijs ligt laag in de organisatie. De bouwcoördinatoren, die deel
uitmaken van het managementteam zijn verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit van hun bouw. Andere zaken als
bijvoorbeeld huisvesting en financiën zijn bij de directeur belegd en
het toezichthoudend bestuur houdt zicht op de identiteit. In het
document 'besturen en toezichthouden' heeft VCORG helder
beschreven hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is belegd. Twee
keer per jaar rapporteert de directie over de kwaliteit van de school.
Hiervoor hanteert de directie uitslagen van tevredenheidspeilingen,
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externe audits en dergelijke, die in een zelfevaluatie worden verwerkt.
De directie houdt indirect zicht op het primaire proces maar heeft
daarnaast geen normen gesteld, waarmee het aan kan geven of de
resultaten die de school behaalt ook naar wens zijn.

De visie is helder
De visie van bestuur en school zijn helder, maar de uitwerking ervan is
vaag. In het schoolplan is beschreven welke richting de school uit wil
met haar onderwijs. De doelen die vanuit het schoolplan
geformuleerd zijn, zijn niet concreet, waardoor een scherpe evaluatie
ontbreekt. Bij de uitvoering laat de directie veel vrijheid bij de
leerkrachten en bouwcoördinatoren en stuurt het pas bij wanneer er
signalen zijn dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. Die
signalen zijn er echter niet. Het gevaar dreigt dat de doorgaande lijn
tussen de verschillende bouwen niet soepel verloopt. Om te
voorkomen dat dat gebeurt heeft de school bouwdoorbrekende
collegiale consultaties ingevoerd.

Het team onderhoudt zijn bekwaamheid
De kwaliteitscultuur op de Rehobotschool is voldoende. Dat
realiseert het bestuur door het personeel de gelegenheid te geven
om zijn bekwaamheid te onderhouden en scholing te volgen. De
verantwoording voor de te kiezen scholing wordt bij de individuele
leerkrachten neergelegd. Het personeel maakt veel gebruik van de
scholingsmogelijkheden. De school zou er meer van profiteren
wanneer de teamleden de inhoud van de scholing onderling delen.
Met externe audits houdt de directie zicht op de kwaliteit van het
onderwijs. De bevindingen van een dergelijke audit kunnen aanleiding
zijn voor een teamscholing.

Het bestuur verantwoordt zich
Verantwoording en dialoog beordelen we als voldoende. De ouders
worden in toenemende mate betrokken bij het onderwijs op de
Rehobothschool. De ouders worden geïnformeerd over de resultaten
van hun leerlingen via een ouderportaal. Ook over het beleid van de
school worden de ouders uitgebreid geinformeerd.
De VCORG onderhoudt actief contact met diverse organisaties. Daarbij
deelt zij informatie en haalt zij informatie op. Het bestuur legt op
transparante wijze verantwoording af over het gevoerde beleid en de
behaalde resultaten. Dat doet zij op horizintale (ouders en
kerkeraden) en verticale (overheid en inspectie) wijze middels
jaarvergadering, jaarverslag en schoolgids.

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.
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Realisatie Begroting

Indicatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 7,12 7,29 8,04 8,04 7,87 7,96

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91

Weerstandsvermogen < 5% 65,10% 61,80% 64,30% 63,69% 62,65% 62,41%

Huisvestingsratio > 10% 7,83% 8,50% 8,50%

Rentabiliteit < 0% 4,02% 0,51% 1,94% -0,72% -0,58% -0,65%

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.

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

Continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig
dat hierin onder andere het volgende is opgenomen:

• de wijze waarop het interne risicobeheersingssysteem in de
praktijk functioneert en de hiermee bereikte resultaten;

• de beheersmaatregelen ten aanzien van de risico’s (met een
cijfermatige toelichting voor zover van toepassing);

• een duidelijke zichtbare verbinding met het strategisch beleid;
• een verantwoording over de uitvoering van de taken van het

toezichthoudend orgaan, de hiermee bereikte resultaten en de
wijze van ondersteuning aan het bestuur.

Deze onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf, troffen we
niet aan in het bestuursverslag 2016*. We verwachten dat het bestuur
hier gedegen aandacht aan besteedt in de volgende
bestuursverslagen, omdat een volledige en duidelijke verantwoording
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erg belangrijk is om een beeld te vormen van de sturing in de
organisatie en van verwachte ontwikkelingen.

Financiële doelmatigheid

Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Daarin kwamen de volgende
onderwerpen aan de orde.

Ontwikkelingsperspectief
Uit de registratie in BRON blijkt dat de school geen
ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) heeft geregistreerd. Het bestuur
geeft aan dit niet gerealiseerd te hebben en zal dit in de toekomst
gaan doen.

Doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder zijn dan onder meer, dat deze toe moet (kunnen) zien
op de financiële doelmatigheid. De verantwoording hierover 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.

Financiële rechtmatigheid

We hebben de standaard rechtmatigheid voor deze vereniging als
voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds
uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg
staan.

*gedurende het onderzoek is het bestuursverslag van 2017 tot stand
gekomen. De aandachtspunten uit dit rapport zullen in het
bestuursverslag van 2018 worden meegenomen.
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Resultaten onderzoek op
schoolniveau

3 .

Op de Rehobothschool hebben wij de standaarden Zicht op
ontwikkeling (OP2), Didcatisch handelen (OP3) en Pedagogisch
klimaat (SK2) bekeken, om de kwaliteitszorg van het bestuur van
VCORG te verifiëren.
Hieronder laten wij onze bevindingen zien van de drie onderzochte
standaarden op schoolniveau.

De school
hanteert een
vaste
structuur in
de lessen

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen
De Rehobothschool heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen, maar kan haar onderwijs nog versterken door meer te
doen met de verzamelde gegevens.
De leerkrachten houden zicht op de ontwikkeling van de leerlingen via
een leerlingvolgsysteem. De resultaten vergelijkt de school met een
landelijk gemiddelde om te bepalen of de school de leerlingen
voldoende leerwinst laat behalen. De school hanteert hierbij ook de
referentieniveaus voor taal en rekenen. De analyses die de school
loslaat op de verzamelde gegevens kunnen diepgravender. De school
geeft aan dat dit een speerpunt is van ontwikkeling voor het lopende
schooljaar.
In de plannen die de school maakt naar aanleiding van de
leerresultaten zijn de doelen die gesteld worden niet concreet.
Daardoor blijft een scherpe evaluatie achterwege en is het de vraag of
de leerlingen optimaal hebben geprofiteerd van de ingezette
interventies.

De lessen verlopen volgens een vaste structuur
In de basis is het didactisch handelen op de Rehobothschool
voldoende. De school hanteert een herkenbare structuur binnen de
lessen en er heerst een rustige sfeer in de klassen waardoor leerlingen
tot leren komen.
Er is winst te behalen door leerlingen meer eigenaar te maken van hun
leerproces. Dit is ook een wens van het team. Daarnaast kunnen de
leraren de betrokkenheid van de leerlingen proberen te vergroten
door bijvoorbeeld gebruik te maken van coöperatieve werkvormen.
Ook een rijkere leeromgeving kan de betrokkenheid en motivatie van
de leerlingen vergroten.
De leraren geven aan het onderwijs aan te bieden op het niveau van
de leerlingen, waarbij ze niveaugroepen maken, maar tijdens de
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geobserveerde lessen hebben we met name weinig differentiatie in de
uitleg gezien.

Het pedagogisch klimaat is op orde
Wij hebben een ondersteunend pedagogisch klimaat aangetroffen op
de Rehobothschool. De school vindt een goed pedagogisch klimaat
belangrijk om leerlingen tot leren te laten komen. Daarvoor heeft ze
schoolregels opgesteld om de onderlinge omgang positief te laten
verlopen. Er heerst een rustige sfeer in de groepen. De school wil
leerlingen meer betrekken bij de school en bij hun persoonlijke
ontwikkeling. Daar kan de school nog stappen in maken. De school
informeert via vragenlijsten wel hoe het welbevinden van leerlingen
is, maar gaat niet met hen in dialoog.
De school heeft een vertrouwenspersoon voor het geval leerlingen of
ouders daar mee willen spreken. In ieder groep wordt er aandacht
besteed aan een prettig pedagogisch klimaat. Er is echter geen
doorgaande lijn binnen de school. Iedere groep werkt op zijn eigen
wijze aan een goed pedagogisch klimaat.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 13/15



Reactie van het bestuur/de
directie

4 .

Op 12 april 2018 heeft de Onderwijsinspectie heeft een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij onze ‘Vereniging voor Christelijk Onderwijs
op Reformatorische Grondslag’.

Het onderzoek en de voorbereiding daarop verliepen in een goede
sfeer. Waardering voor de dossierkennis van de inspecteurs en de
adviserende houding tijdens klassenbezoeken, gesprekken en tijdens
de feedbackgesprekken met team en bestuur.

We mogen constateren dat de school een positieve waardering heeft
gekregen. Daar zijn we blij mee. Als bestuur en toezichthouders
kunnen we ons vinden in dat beeld.

We zien het als een compliment dat de verantwoordelijkheid laag in
de organisatie wordt gelegd en erkennen tegelijkertijd dat het een
gevaar kan zijn voor de eenheid. Dit punt nemen we ter harte richting
de ontwikkeling van schoolplan 2019-2023. Een van de doelen voor
het komende jaarplan 2018-2019 is dan ook om een gezamenlijk
gedragen visie op papier te krijgen die uitgangspunt is voor
verandertrajecten en ons dagelijks handen.

We herkennen de conclusie van de inspectie, als wordt aangegeven
dat doelen in het schoolplan en jaarplan concreter geformuleerd
kunnen worden zodat op grond daarvan scherper geëvalueerd kunnen
worden.

T.a.v. van het onderwijsproces worden aanbevelingen gedaan voor de
hulpplannen, een betere analyse van verzamelde gegevens en het
vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. Deze punten zijn
herkenbaar en hebben en houden een plekje in onze verdere
schoolontwikkeling.

Ten slotte wordt er gewezen op punten die in de
continuïteitsparagraaf van het jaarverslag horen. Toegezegd is dat
deze punten in het jaarverslag van 2018 een plek zullen krijgen.
Hierover is overleg met het administratiekantoor.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


