
Stichting Conexus 

Onderzoek bestuur en scholen 
 
Vierjaarlijks onderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 2 juni 2020 



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 Stichting Conexus. Wij 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. 
 
Wat gaat goed? 
Op de onderzochte scholen wordt onderwijs gegeven dat van 
voldoende kwaliteit is. Ondanks het gebrek aan aansturing door het 
bestuur zijn alle onderzochte scholen van voldoende kwaliteit en 
op sommige aspecten zelfs 'Goed'. Dat zegt veel over het 
kwaliteitsbewustzijn op de scholen, vooral op die scholen waar 
innovatieve schoolconcepten worden doorgevoerd. Ook zijn de 
medewerkers Onderwijs van het Stafbureau van Stichting Conexus de 
scholen goed blijven ondersteunen op onderwijskundig gebied. Het 
bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan zijn financiële 
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.  
 
Wat moet beter? 
Hoewel er wel een start is gemaakt met het stroomlijnen van het 
bestuursbrede kwaliteitsbeleid, laat de aansturing vanuit het 
bestuur nog te veel tekortkomingen zien. Ook moet er veel 
geïnvesteerd worden in het vertrouwen in elkaar. 
Omdat Stichting Conexus niet aan de wet voldoet als het gaat om de 
standaarden Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en 
dialoog, hebben wij voor het bestuur een aantal herstelopdrachten 
geformuleerd. 
 
Wij zien ook enkele tekortkomingen in het financieel 
bestuursverslag. Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig 
zijn. Een aantal jaargangen in de continuïteitsparagraaf ontbreken, te 
weten: 

• De prognose van het aantal leerlingen en personele omvang. 
Deze prognose is voor t+3 aanwezig. Omdat er sprake is van 
volledige doordecentralisatie is een prognose voor t+5 
noodzakelijk. 

• De meerjarenbegroting. Deze begroting is voor t+3 opgenomen. 
Omdat er sprake is van volledige doordecentralisatie is een 
prognose voor t+5 noodzakelijk. 

Bestuur: Stichting Conexus 
Bestuursnummer: 29810 

 
Aantal scholen onder bestuur: 31 
 
Totaal aantal leerlingen: ± 8240 
 

 
Lijst met onderzochte scholen: 
 

• SO4 De Windroos (01GF) 
• De Bloemberg, Schakelklassen 

(11UF-C2) 
• De Buut (12EB) 
• De Wingerd (13EQ) 
• SBO De Windroos Goffert en 

Waalsprong (15GW) 
• De Muze (24DA) 
• De Uitdaging (31DP) 
• De Verbinding (31JE) 
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Wat kan beter? 
Het leren van elkaar, het ontwikkelen van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en het delen van beelden over goed onderwijs 
verdient de aandacht. 
Bovendien vragen de zorgtrajecten op basisschool De Muze en 
basisschool De Wingerd écht verbetering. Wij hebben voor beide 
scholen een herstelopdracht geformuleerd. 
 
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal 
onderdelen van de continuïteitsparagraaf kan worden verbeterd. 
 
Vervolg 
Wij zullen nadere afspraken maken met Stichting Conexus om te 
komen tot kwaliteitsverbetering op bestuurlijk niveau. Hiertoe 
hebben wij herstelopdrachten geformuleerd (zie paragraaf 2.3). 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode december 2019 tot februari 2020 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Conexus. 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 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. 

Wij doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. Wij 
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen wij de 
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. Wij onderscheiden 
binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende 
typen onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Wij 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. 
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Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van 
de school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico's 
Wij 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 
wij het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen wij om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. Wij doen een 
steekproef van scholen die zo'n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken wij 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. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 6/46



Verificatie Risico 

School 1 2 3 4 5 6 7 8 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ● ● ● ● ● 

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ● ● ● ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● ● ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● ● ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces ● ● ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

1. SO4 De Windroos (01GF); 2. De Bloemberg Schakelklassen (11UF-

C2); 3. De Buut (12EB); 4. SBO De Windroos Goffert en Waalsprong 

(15GW); 5. De Uitdaging (31DP); 6. De Verbinding (31JE); 7. De 

Wingerd (13EQ); 8. De Muze (24DA). 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben wij 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. Op de scholen hebben wij 
gesproken met leerlingen, ouders, leraren en het 
schoolmanagement en hebben wij verschillende lessen bezocht. Ook 
hebben wij met de Raad van Toezicht, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de beleidsmedewerkers Onderwijs en een 
aantal directeuren gesproken. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 
 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO; 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO; 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO. 
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Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken wij altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Wij hebben gedurende de onderzoeksperiode enkele signalen met 
het bestuur besproken. Dit heeft niet geleid tot aanvullend onderzoek. 
 
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. In hoofdstuk 4 staan de uitkomsten 
van de onderzoeken naar risico's. In hoofdstuk 5 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven wij 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 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in 
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 

Vooraf 
Het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen van Stichting 
Conexus is uitgevoerd in de periode december 2019 tot februari 2020. 
In de voorafgaande periode maakte Stichting Conexus een zeer 
woelige periode door en werd afscheid genomen van de bestuurders 
die jarenlang aan het hoofd stonden van het bestuursbureau. 
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Toen werd besloten een interim-bestuurder aan te stellen die sinds 
september 2019 deze taak uitvoerde in afwachting van een nieuw te 
benoemen bestuur. De interim-bestuurder heeft zijn werk helaas niet 
af kunnen maken. 
 
Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
Allereerst zien wij op dit moment geen financiële risico's die het 
voortbestaan van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar 
kunnen brengen. Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee 
voldoet het bestuur aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel 
beheer. 
Ten tweede zien wij dat er weliswaar op dit moment een systematiek 
van kwaliteitsbewaking is geformuleerd, maar dat dit nog zijn beslag 
moet krijgen op de scholen. Dit heeft als oorzaak dat er eerst gericht 
gewerkt moet worden aan een aantal cruciale randvoorwaarden. Zo 
zijn er zowel op bestuursniveau (waaronder ook de Raad van Toezicht) 
als op het niveau van de schooldirecties én –teams veel wisselingen 
geweest. De continuïteit in het bepalen, uitvoeren en evalueren van 
beleid kwam daarmee op losse schroeven te staan. Ook heerst er veel 
onduidelijkheid over de rol en taken van de directeuren. De 
gesprekkencyclus, die handen en voeten moet geven aan de 
professionaliteit en verantwoordelijkheden van (afzonderlijke) 
directeuren, speelt nog geen rol van betekenis. Ten slotte verliepen de 
interne en externe communicatie van Stichting Conexus tamelijk 
chaotisch, waardoor er verschillende beelden leefden van wat men 
van elkaar mocht en moest verwachten. Dit alles maakte dat er in 
ieder geval binnen Stichting Conexus gesproken werd over een 
'verwaarloosde organisatie'. 
Dat de scholen en met name de directeuren weer voldoende 
vertrouwen kregen in Stichting Conexus als eerstverantwoordelijke 
voor de onderwijskwaliteit, is daarom de belangrijkste opgave voor 
het bestuur. Hoewel de vorige bestuurder hier wel een start mee 
gemaakt heeft, is dit nog onvoldoende in de praktijk te zien. 
 
In paragraaf 2.1 gaan we in op de drie deelvragen in het onderzoek die 
betrekking hebben op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. 
Tevens beschrijven we in die paragraaf welke verbetermogelijkheden 
en aandachtspunten wij zien voor het bestuur. In paragraaf 2.2 geven 
we een antwoord op de vierde deelvraag in het onderzoek met 
betrekking tot het Financieel beheer. 
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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 wij in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. Wij geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven wij 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 
Wij beoordelen de kwaliteitszorg binnen het bestuur van Stichting 
Conexus als 'Onvoldoende'. Het bestuur zorgt nog niet aantoonbaar 
voor een stelsel van kwaliteitszorg waarmee het op een aantal 
essentiële onderdelen van het onderwijs zicht heeft op de kwaliteit 
van de scholen. Daarmee voldoet het bestuur niet aan artikel 10 van 
de WPO. 
 
De kwaliteitscyclus die Stichting Conexus hanteert, heeft als doel het 
zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op de Conexus-scholen. 
Er is allereerst een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van 
zaken aangaande aantal scholen (inclusief leerlingenpopulatie en 
ligging), diversiteit in onderwijsconcepten, voorzieningen in het kader 
van passend onderwijs en implicaties van de nieuwe 
gewichtenregeling. Dit heeft geleid tot het Koersplan 2018-2022, dat is 
uitgewerkt in vier (hoofd-)speerpunten op bestuursniveau. De 
bedoeling is dat de verschillende scholen in hun eigen schoolplannen 
aandacht besteden aan de vier speerpunten. Dit verdient echter nog 
een nadere uitwerking, gegeven de zeer verschillende stadia van 
onderwijskwaliteit waarin de scholen zich bevinden: wat geldt voor 
alle Conexus-scholen, waarin "mogen" scholen zich onderscheiden, 
hoe past dit dan weer binnen het grote Conexus-beleid en hoe gaat 
het bestuur na of (en op grond waarvan) hij dit voldoende of 
onvoldoende vindt? 
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Om een antwoord op deze vragen te vinden, is de afspraak gemaakt 
dat alle scholen zich onderwerpen aan dezelfde schooldiagnose en 
zelfevaluatie en dat zij tevredenheidspeilingen houden onder 
leerlingen, ouders en teamleden. 
Op dit moment werkt niet elke school even gericht aan deze afspraak. 
Soms omdat de 'eigen agenda' belangrijker wordt geacht, maar vaker 
zien wij dat scholen aan deze afspraak voldoen in strikt technische zin: 
de kaarten worden ingevuld omdat dit gevraagd wordt en in mindere 
mate omdat zij zicht geven op de eigen kwaliteit. Vanuit de 
verificatieonderzoeken zien wij dat de invulling van standaard Zicht op 
ontwikkeling op een aantal onderzochte scholen een (fors) 
aandachtspunt is, ondanks het scholingsaanbod van de afgelopen 
periode. Een belangrijk signaal, dat door het bestuur opgepakt moet 
worden. 
 
Wij menen dat de interne audits die door de beleidsmedewerkers 
Onderwijs worden uitgevoerd een prominentere plek verdienen in de 
kwaliteitsverbetering. Gerichte onderzoeksvragen, gekoppeld aan de 
speerpunten van het koersplan, kunnen naar ons oordeel veel meer 
inzicht verschaffen in de onderwijskwaliteit van de scholen. Hierin 
past ook een strakkere planning van de audits; op sommige scholen 
heeft te lang geleden een audit plaatsgevonden, waardoor de 
uitkomsten ervan geen reëel beeld meer geven van de huidige stand 
van zaken. Op andere is de audit recenter, maar is deze moeilijk te 
vergelijken met voorgaande peilingen vanuit het bestuur. Ook het 
delen van de uitkomsten van de - overigens waardevolle - audits met 
elkaar kan aan kwaliteit winnen onder het motto "Samen met en van 
elkaar leren". Een goede positionering van de auditors is daarbij 
belangrijk. Kortom: duidelijkheid over de aard, omvang en gevolgen 
van deze waardevolle audits is binnen alle geledingen gewenst. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat er op bestuursniveau nog geen sluitend en 
cyclisch stelsel in werking is waarmee alle facetten van het onderwijs 
op meetbare, objectieve en concrete wijze in kaart worden gebracht, 
daarop wordt gemonitord en indien nodig wordt ingegrepen. De 
contouren van een dergelijk stelsel zijn al wel zichtbaar: alle scholen 
werken bijvoorbeeld met eenzelfde kwaliteitsinstrument. Ook is 
recent een aanpak geformuleerd voor diverse te voeren gesprekken 
over de onderwijskwaliteit van de afzonderlijke scholen. Zo kan het 
bestuur op regelmatige basis de vinger aan de pols houden op de 
scholen. Soms vindt dit plaats volgens een vast format, waarin 
lopende zaken, ziekteverzuim en vervanging altijd besproken worden. 
Maar er zijn ook gesprekken met de directeuren, waarin zij gegevens 
over de onderwijsresultaten en aspecten van scholing en 
professionalisering op hun scholen bespreken. Een volgende stap om 
de totale onderwijskwaliteit (onderwijsleerproces, veiligheid, 
resultaten en kwaliteitszorg) op de scholen te waarborgen, zal op 
korte termijn moeten worden gezet. 
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Daarin past zeker ook een kader vanuit de Raad van Toezicht, waarop 
het bestuur bevraagd kan worden en verantwoording kan afleggen 
over de kwaliteit van het onderwijs op de Conexus-scholen. Deze 
belangrijke stap, die goed intern toezicht houden mogelijk 
maakt, ontbreekt nu in de cyclus. 
 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer? 
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur binnen Stichting Conexus als 
'Onvoldoende'. Er is tot nu toe onvoldoende ingezet op een 
waarneembare en transparante kwaliteitscultuur die leidt tot een 
gezamenlijke inspanning om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. Op grond van onze bevindingen en de gesprekken die wij 
hebben gevoerd met de verschillende geledingen zien wij 
dat  zorgvuldigheid, resultaatgerichtheid en bewustzijn van handelen 
veel aandacht moeten krijgen binnen alle geledingen. Gezamenlijk 
werken aan een professionele cultuur door de mogelijkheden die het 
bestuur hiertoe biedt, moet weer in de focus komen te staan. Door het 
ontbreken van deze werkwijze kan de ononderbroken ontwikkeling 
van leerlingen (artikel 8, eerste lid van de WPO) en het uitvoeren van 
verbetermaatregelen op basis van een kwaliteitszorgstelsel (artikel 10 
en 12, vierde lid van de WPO) niet worden gegarandeerd. 
 
In het verleden was er veel onduidelijkheid over de taken, rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de geledingen van Conexus. In zekere 
zin overheerst dit gevoel nog steeds: de beelden over willekeur, 
verschil in visie en verschil in benadering zijn nog niet afdoende 
besproken. Op alle vlakken is men van mening dat de cultuur van (te) 
veel vrijheid en (te) weinig loyaliteit naar de stichting – en de onrust en 
onduidelijkheid die dit met zich meebracht – zo snel mogelijk moet 
veranderen. Het creëren van draagvlak omtrent beleidsbeslissingen 
(waarom, kloppen de feiten, hoe gaan wij het gezamenlijk 
aanpakken?) moet gerichte aandacht krijgen. 
 
Inmiddels is afgesproken dat op het niveau van de directeuren een 
start moet worden gemaakt met een gezonde en effectieve 
kwaliteitscultuur. Er zijn scholingsdagen gepland met de insteek "Het 
moet weer over onderwijs gaan". Op het niveau van de startende 
directeuren is het belangrijk dat er planmatige begeleiding komt, 
gericht op de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs op hun 
scholen. Dit wordt nu als een gemis ervaren. Op het niveau van alle 
scholen moet het bestuur weer zichtbaar worden: minder afstand, 
meer sturing en meer betrokkenheid bij de uitwerking van 
beleidsbeslissingen op school-, bestuurs- en gemeentelijk niveau is 
gewenst. 
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 
Wij beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog binnen 
Stichting Conexus als 'Onvoldoende'. Ondanks dat het bestuur van 
Stichting Conexus op onderdelen voldoet aan de wettelijke eisen 
rondom informeren en verantwoorden (verantwoording over de 
doelen en bereikte resultaten in het jaarverslag, dialoog met organen 
als de GMR), zijn er nog te veel belangrijke onderdelen niet op 
orde. Het bestuur voldoet daarom niet aan de wettelijke eisen 
omtrent verantwoording en dialoog (artikel 13, eerste lid, onder I en 
artikel 171 van de WPO en artikel 8 en 10, 11, 12 en 14 van de WMS). 
 
Het bestuur van Stichting Conexus heeft de dialoog met zo veel 
mogelijk betrokkenen rondom het onderwijs en de scholen pas weer 
op de kaart gezet. Dat de dialoog nog niet optimaal verloopt, zien wij 
vooral terug in het feit dat binnen de organisatie veel verwarring is 
over het bestaansrecht van (kleinere) scholen, over de taken en 
verantwoordelijkheden van het schoolmanagement en over de 
verwachtingen met betrekking tot de toekomst van Stichting Conexus 
en zijn scholen. Ook leven er (tamelijk negatieve) beelden over de 
specifieke opdracht (zo die er is) van het bestuur die door de Raad van 
Toezicht voor de interim-periode is geformuleerd. Ten slotte menen 
wij dat door het ontbreken van een toezichtkader vanuit de Raad van 
Toezicht verantwoording en een actieve dialoog over de 
onderwijskwaliteit van de Conexus-scholen te weinig richting krijgt. 
 
Men is zich er van bewust dat de interne en externe communicatie 
zeer versnipperd plaatsvindt. Daarom wordt er nu gekeken naar 
effectiever en efficiënter beheren van informatiestromen, zodat 
iedereen op gepaste wijze vanuit het bestuurskantoor wordt 
geïnformeerd. 
 
De dialoog met de GMR verloopt nu beter dan voorheen, maar 
kan aan kwaliteit winnen door hen eerder te betrekken bij 
beleidsbeslissingen. Ook zou het goed zijn om de GMR uit te nodigen 
om vanuit hun invalshoek de eigen doelen, werkzaamheden en 
resultaten te verantwoorden in het jaarverslag. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen 
'Voldoende' en 'Onvoldoende'. Wij geven geen oordeel over financiële 
doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als 'Voldoende', omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid voldoende zijn. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 14/46



 

Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,79 1,81 1,69 1,45 1,29 1,20 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,34 0,35 0,34 0,32 0,34 0,33 

Weerstandsvermogen < 5% 23,96% 25,11% 23,80% 23,74% 25,22% 25,98% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

10,45% 10,84% 10,34% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 2,03% 0,91% 0,23% -0,22% 2,03% 0,69% 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te 
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting 
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslagen van het 
bestuur. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als 'Voldoende'. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico's voor de continuïteit van het 
onderwijs. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
In bepaalde jaren is een (verwachte) negatieve rentabiliteit te zien, de 
instelling heeft echter de beschikking over voldoende liquiditeit en 
vermogen en beoogt juist de reserves aan te wenden ten gunste van 
het onderwijs. Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten: 
 
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)voorgeschreven 
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in 
het jaarverslag, maar de informatiewaarde ervan kan beter in de 
volgende jaarverslagen. In art 4 lid 4 Rjo worden namelijk 
toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het 
gaat om: 

• Het uitsplitsten van het eigen vermogen in publiek/privaat 
vermogen; 

• Het toevoegen van een beleidsrijke meerjarenbegroting die is 
voorzien van een nadere toelichting op de belangrijkste 
ontwikkelingen die het bestuur de komende vijf jaar verwacht; 
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• Verantwoording taken toezichthoudend orgaan, de toelichtingen 

over de resultaten van het toezicht en de wijze waarop het 
bestuur geadviseerd wordt ontbreken; 

• Toelichtingen over inrichting en werking van een systeem voor 
risicobeheer zijn slechts gedeeltelijk aanwezig. Wij zien nog geen 
toelichtingen over de werking van dit systeem in de praktijk en 
welke aanpassingen er eventueel worden doorgevoerd; 

• Toelichtingen over de belangrijkste ontwikkelingen in prognose 
van het aantal leerlingen en personele omvang zijn summier 
aanwezig. 

 
Daarnaast moet de verantwoording in het bestuursverslag van het 
bestuur volledig zijn (artikel 4, lid 4, van de Rjo) zodat de interne 
toezichthouders, de medezeggenschap en andere belanghebbenden 
kunnen begrijpen welke keuzes het bestuur maakt en welke 
ontwikkelingen hij verwacht. Een paar onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf ontbreken in het bestuursverslag over 2018. 
Het betreft: 

• De prognose van het aantal leerlingen en personele omvang. 
Deze prognose is voor t+3 aanwezig. Omdat er sprake is van 
volledige doordecentralisatie is een prognose voor t+5 
noodzakelijk. 

• De meerjarenbegroting. Deze begroting is voor t+3 opgenomen. 
Omdat er sprake is van volledige doordecentralisatie is een 
prognose voor t+5 noodzakelijk. 

Wij verwachten dat het bestuur dit verbetert vanaf het eerstvolgende 
bestuursverslag. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld ten goede komt van het onderwijs en niet 
onnodig wordt besteed. 
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige besteding 
van rijksmiddelen 
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De 
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij 
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen 
hieraan meer aandacht te geven. 
 
Besteding middelen passend onderwijs 
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het 
samenwerkingsverband. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Continuïteit (FB1) 
art. 4 lid 4 RJO 
 
 
Het ontbreken van een prognose 
voor t+4 en t+5 van: 

• het aantal leerlingen 

• de personele omvang 

• de meerjarenbegroting 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
prognose voor t+4 en t+5 van: 

• het aantal leerlingen 

• de personele omvang 

• de meerjarenbegroting 
 
voortaan in het bestuursverslag is 
opgenomen 

Wij gaan in het eerstvolgende 
bestuursverslag na of deze 
tekortkoming is hersteld  

Kwaliteitszorg (KA1), art. 10 WPO 
 
 
Het bestuur heeft niet gezorgd voor 
een stelsel van kwaliteitszorg 
waarmee het op een aantal 
essentiële onderdelen van het 
onderwijsleerproces zicht heeft op 
de kwaliteit van de scholen 

Het bestuur zorgt voor een werkend 
kwaliteitszorgstelsel  

Wij voeren in het tweede kwartaal 
van 2021 een herstelonderzoek uit bij 
het bestuur. Vooruitlopend hierop 
plannen wij een voortgangsgesprek 
met het bestuur in het vierde 
kwartaal van 2020 

Kwaliteitscultuur (KA2), art. 8 
eerste lid en art. 10 en 12, vierde lid 
WPO 

 
Een transparante en heldere 
kwaliteitscultuur die leidt tot een 
gezamenlijke inspanning om de 
kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren, ontbreekt 

Het bestuur zorgt voor een 
professionele kwaliteitscultuur  

Wij voeren in het tweede kwartaal 
van 2021 een herstelonderzoek uit bij 
het bestuur. Vooruitlopend hierop 
plannen wij een voortgangsgesprek 
met het bestuur in het vierde 
kwartaal van 2020 

Naast verantwoording aan het samenwerkingsverband over de inzet 
van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in het eigen 
bestuursverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet 
aan een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in 
het bestuursverslag 2018 niet zien hoe het geld voor passend 
onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de 
volgende bestuursverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld 
voor extra ondersteuning inzet en welke resultaten ze ermee bereikt. 
 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als 'Voldoende'. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 17/46



Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Verantwoording en dialoog (KA3) 
art. 13, eerste lid, onder I, art. 171 
van de WPO en art. 8 en 10, 11, 12 en 
14 van de WMS 
 
 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke eisen omtrent 
verantwoording en dialoog 

Het bestuur draagt zorg voor actieve 
en gelijkluidende communicatie  

Wij voeren in het tweede kwartaal 
van 2021 een herstelonderzoek uit bij 
het bestuur. Vooruitlopend hierop 
plannen wij een voortgangsgesprek 
met het bestuur in het vierde 
kwartaal van 2020 

Wettelijke eisen rondom 
ouderbijdragen 
art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 
met art. 40 WPO 

 
Op diverse scholen worden bijdragen 
gevraagd die in strijd zijn met wat de 
wet voorschrijft, waaronder een 
bijdrage voor het onderwijs (tijdens 
schooluren) aan hoogbegaafden, 
bijdragen voor onderwijsmaterialen 
en remedial teaching tijdens 
schooluren en de bijdrage voor 
schoolreis en schoolkamp 

Het bestuur draagt zorg voor 
correcte informatie naar ouders 
volgens de bedoeling van de wet en 
houdt blijvend toezicht op de juiste 
toepassing van de wet op alle 
scholen  

Wij ontvangen uiterlijk 1 juni 2020 
een terugkoppeling van het bestuur 
over de genomen maatregelen  

Scholen   

Basisschool De Muze (OP2), art. 8, 
eerste, vierde en elfde lid WPO 
 
 
Er is onvoldoende zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
Daardoor kan de school geen 
passende aanpak kiezen die aansluit 
bij de behoeften van deze leerlingen 

Het bestuur en de school zorgen 
voor een goed werkend leerling- en 
onderwijsvolgsysteem, waarbij deze 
gegevens regelmatig geanalyseerd 
worden, naar verklaringen wordt 
gezocht bij stagnatie en bepaald 
wordt welke acties hiervoor nodig 
zijn 

Wij voeren in het vierde kwartaal van 
2020 een voortgangsgesprek met 
het bestuur om na te gaan of/in 
hoeverre de school hieraan gewerkt 
heeft 

Basisschool De Wingerd (OP2), art. 
8, eerste, vierde en elfde lid WPO 
 
 
Er is onvoldoende zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
Daardoor kan de school geen 
passende aanpak kiezen die aansluit 
bij de behoeften van deze leerlingen 

Het bestuur en de school zorgen 
voor een goed werkend leerling- en 
onderwijsvolgsysteem, waarbij deze 
gegevens regelmatig geanalyseerd 
worden, naar verklaringen wordt 
gezocht bij stagnatie en bepaald 
wordt welke acties hiervoor nodig 
zijn  

Wij voeren in het vierde kwartaal van 
2020 een voortgangsgesprek met 
het bestuur om na te gaan of/in 
hoeverre de school hieraan gewerkt 
heeft  

De Bloemberg, Schakelklassen 
(OP1), art. 8, derde lid WPO 

  
Het aanbod voor het bevorderen van 
actief burgerschap voldoet niet aan 
de wettelijke eis 

Het bestuur en de school zorgen 
voor een beredeneerd aanbod voor 
burgerschap en sociale integratie dat 
aan de wettelijke bepalingen voldoet 

Wij voeren in het vierde kwartaal van 
2020 een voortgangsgesprek met 
het bestuur om na te gaan of/in 
hoeverre de school hieraan gewerkt 
heeft  

De standaarden waarvoor in bovenstaande tabel op schoolniveau een 
herstelopdracht is geformuleerd, zijn alle als 'Voldoende' beoordeeld 
tijdens de onderzoeken. Omdat wij toch risico's zien in hoe de scholen 
deze onderdelen oppakken én de urgentie om beter te worden willen 
benadrukken, houden wij middels deze afspraken de vinger aan de 
pols. Tijdens het voortgangsgesprek in het vierde kwartaal van 2020 
bepalen wij hoe eventueel vervolgtoezicht op deze scholen eruit komt 
te zien. 
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In principe voeren wij de herstelonderzoeken uit in het tweede 
kwartaal van 2021. Belangrijk is om tijdens het voortgangsgesprek te 
bepalen of het verstandig is om het herstelonderzoek bij bestuur en 
scholen volgens planning door te laten gaan of dat het beter/gewenst 
is om dit uit te stellen. Dat geeft ruimte voor zowel Conexus als de 
inspectie, gezien de vertraging die is opgelopen tijdens de beperkende 
maatregelen in verband met Covid-19. 
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Resultaten verificatieonderzoek 

 

3 . 
Om te bepalen of het bestuursbeleid doorwerkt tot op schoolniveau, 
hebben wij op de volgende scholen een verificatieonderzoek 
uitgevoerd: 

• SO4 De Windroos (01GF); 
• De Bloemberg Schakelklassen (11UF-C2); 
• De Buut (12EB); 
• SBO De Windroos Goffert en Waalsprong, Hazenkamp (15GW) 
• De Uitdaging (31DP); 
• De Verbinding, Nijmegen-Noord (31JE) 

 
Op deze scholen hebben wij de standaarden Zicht op Ontwikkeling 
(OP2), Didactisch handelen (OP3), Kwaliteitszorg (KA1) en 
Kwaliteitscultuur (KA2) in kaart gebracht en beoordeeld. 
Op SBO De Windroos zijn de standaarden Veiligheid (SK1) 
en Pedagogisch klimaat (SK2) toegevoegd. 
Datzelfde geldt voor De Bloemberg, waar tevens de standaard 
Aanbod (OP1) is onderzocht. 
Op SO4 De Windroos is ook de standaard Resultaten (OR1) 
beoordeeld. 

3.1. SO4 De Windroos 

Op 7 februari 2020 hebben wij een onderzoek uitgevoerd op SO4 De 
Windroos. Het team van SO4 De Windroos werkte de afgelopen jaren 
'tegen de wind in'. Er waren enkele langdurig zieken en het was lastig 
om goede vervanging te vinden. Ook was het moeilijk om vacatures 
goed in te vullen. Desondanks wist het team het ondersteunende 
pedagogische klimaat te behouden. Ook bleef er ruimte voor 
schoolontwikkeling. Dat zegt veel over de kwaliteiten van de 
medewerkers en over de professionele cultuur in het team. 
Wij hebben de volgende standaarden onderzocht: 
 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Resultaten (OR1); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 
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Voldoende zicht, maar het kan beter 
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
'Voldoende'. De school heeft een heldere zorgstructuur. De commissie 
voor de begeleiding stelt samen met de leraren 
ontwikkelingsperspectieven op die voldoen aan de wettelijke eisen en 
die de keuzes van de school zorgvuldig onderbouwen. In enkele 
gevallen formuleert de school een dubbele uitstroombestemming. 
Het ontwikkelingsperspectief (opp) wordt ambitieuzer wanneer de 
school in geval van twijfel kiest voor de 'hoogste' 
uitstroombestemming. Een verbeterpunt vormt de wijze waarop de 
school de sociaal-emotionele ontwikkeling volgt. Het opp bevat 
doelen voor deze ontwikkeling en de school volgt of de leerling deze 
bereikt. Maar de school heeft niet scherp naar welke einddoelen zij bij 
de verschillende uitstroombestemmingen toewerkt als het gaat om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij mist hiervoor een leerlijn met 
een bijpassend volginstrument. De school kan nu niet duidelijk maken 
of de leerlingen de sociale en maatschappelijke competenties 
ontwikkelen die nodig zijn voor een succesvolle uitstroom. 
 
Voldoende met de potentie om door te groeien naar Goed 
De kwaliteit van het didactisch handelen is als 'Voldoende' 
beoordeeld. Het team stapte over op een gemeenschappelijk 
instructiemodel met groepsgerichte instructies. Leraren leggen goed 
uit en maken hun verwachtingen duidelijk aan de leerlingen. Zij zorgen 
voor een positief en ondersteunend klimaat. 
De kwaliteit van het didactisch handelen kan verder groeien door de 
afstemming op verschillen en de afwisseling in leeractiviteiten met 
meer interactie tussen leerlingen te versterken. Daarbij kan de school 
leerlingen gerichter voorbereiden op de overstap naar het (regulier) 
voortgezet onderwijs. Zij kan de structuur en ondersteuning geleidelijk 
afbouwen en leerlingen leren omgaan met vrije situaties, 
onvoorspelbaarheid en het zelf oplossen van problemen. 

Goede resultaten 
De resultaten van de school zijn als 'Goed' gewaardeerd. De school 
behaalt in meer dan 75 procent van de gevallen de eindniveaus van de 
ontwikkelingsperspectieven. De school houdt goed bij wat haar 
resultaten zijn op de kernvakken begrijpend lezen, technisch lezen, 
spelling en rekenen en spiegelt zich daarbij aan de normen voor het 
regulier onderwijs. Door goede analyses en gerichte 
verbeteractiviteiten wist zij de prestaties bij taal te verbeteren en haar 
eigen normen bij deze leergebieden (ruimschoots) te bereiken. 
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Dit draagt eraan bij dat een deel van de leerlingen tussentijds of aan 
het einde van de schooltijd naar het regulier onderwijs kan 
uitstromen. 

Voldoende maar vergt verdere ontwikkeling 
De kwaliteitszorg van de school is als 'Voldoende' beoordeeld. SO4 De 
Windroos werkt zichtbaar en aantoonbaar aan verbetering van de 
eigen kwaliteit. De school ontwikkelde zelf kwaliteitskaarten om de 
kwaliteit op verschillende onderdelen te borgen. Naarmate er meer 
kaarten kwamen, werd het moeilijker om overzicht te houden, tijdig te 
evalueren en de samenhang van de onderdelen te bewaken. Het 
managementteam heeft zich daarom op dit gebied laten scholen. De 
school is nu bezig met het implementeren van het kwaliteitssysteem 
dat Conexus-breed wordt ingevoerd. Dat biedt de mogelijkheid voor 
het inrichten van een goede jaarcyclus voor de kwaliteitszorg. 
 
Een hecht en sterk team 
De kwaliteitscultuur van de school is als 'Voldoende' beoordeeld. Het 
team is hecht en voelt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
om de leerlingen goed onderwijs en een veilige en prettige plek te 
bieden, ook als de personele bezetting niet optimaal is. Er is veel 
onderlinge steun en uitwisseling. De schoolleiding heeft inzicht in de 
competentie-ontwikkeling van de teamleden. Dit inzicht kan nog 
sterker worden gekoppeld aan de professionaliseringsactiviteiten. 
Verschillende werkgroepen zijn verantwoordelijk voor 
verbeteractiviteiten, die tot een duidelijke opbrengst in de vorm van 
een kwaliteitskaart moeten leiden. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 

3.2. De Bloemberg, Schakelklassen 

Op 21 januari 2020 hebben wij op basisschool De Bloemberg, 
Schakelklassen een verificatieonderzoek uitgevoerd. Omdat het 
laatste onderzoek van tamelijk recente datum is, hebben wij een 
aantal beoordelingen/waarderingen over kunnen nemen. 
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Wij hebben de volgende standaarden onderzocht: 
 

• Aanbod (OP1); 
• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 

Burgerschapsonderwijs blijft een probleem 
De standaard Aanbod beoordelen wij als 'Voldoende'. 
De Bloemberg heeft haar aanbod verder uitgebreid ten opzichte van 
het vorige onderzoek. Met name een beredeneerde aanpak voor het 
woordenschatonderwijs en de grammaticale component hebben nu 
een vaste plek gekregen. Aan het onderwijs in burgerschap en sociale 
integratie is weliswaar aandacht besteed, maar er is ook nu weer geen 
sprake van een vastgesteld en beredeneerd aanbod voor dit 
onderdeel. Inmiddels werkt de school met themaweken, maar dit is 
nog niet dekkend. Daarom hebben wij wederom een herstelopdracht 
geformuleerd. Van het bestuur verwachten wij dat er actief 
meegedacht wordt om dit onderdeel vorm te geven conform de 
wettelijke eis. 
 
Nog steeds op een goed niveau 
De standaard Zicht op ontwikkeling is evenals tijdens het vorige 
onderzoek als 'Goed' gewaardeerd. 
De Bloemberg heeft dezelfde effectieve en doelgerichte werkwijze 
vast kunnen houden. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar 
het vorige rapport. 

Het didactisch repertoire is zichtbaar uitgebreid 
De standaard Didactisch handelen is als 'Goed' gewaardeerd. 
In vergelijking met het vorige onderzoek heeft het team een 
verdiepingsslag gemaakt in het lesgeven aan deze specifieke 
doelgroep. Tijdens de bezochte lessen hebben wij veel belangrijke 
NT2-elementen in het didactisch repertoire terug gezien. Dat maakt 
dat de leerlingen op een voor hen passend niveau kunnen leren en 
zich ontwikkelen. Vermeldenswaard is dat de leraren erin slagen om 
'spannende' lessen te verzorgen. Hier hebben wij tijdens de 
onderzoeksdag mooie voorbeelden van gezien. 
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Acties en ambities zijn nu duidelijker geformuleerd 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen wij als 'Voldoende'. 
Daarmee sluiten wij aan bij de bevindingen tijdens het vorige 
onderzoek. Inmiddels heeft De Bloemberg een schoolplan, waarin 
verbeteracties en ambities als ouderbetrokkenheid, spreekvaardigheid 
van de leerlingen, uitbreiden van het aanbod woordenschat en actief 
burgerschap zijn beschreven. Verder is er nu ook aandacht voor en 
samenwerking met de vervolgscholen (PO en VO). 
 
Elkaar goed informeren 
De kwaliteitscultuur is ook nu weer als 'Goed' gewaardeerd. Het team 
heeft de mogelijkheid gekregen om zich verder te bekwamen en 
scholen in het NT2-onderwijs en geeft aan zich goed te voelen bij de 
vergadercyclus en -frequentie. Onderling afspraken maken, lijnen 
uitzetten en transparant communiceren met elkaar zijn hierin 
belangrijke elementen. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 

3.3. SBO De Windroos Goffert/Waalsprong 

Op 14 januari 2020 hebben wij op SBO De Windroos op de locaties 
Goffert en Waalsprong een verificatieonderzoek uitgevoerd, 
waarbij wij de volgende standaarden hebben onderzocht: 
 

• Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Veiligheid (SK1); 
• Pedagogisch klimaat (SK2); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 
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Voldoende zicht op de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen 
De standaard Zicht op ontwikkeling is als 'Voldoende' beoordeeld. De 
school slaagt erin om voor elke leerling een passende leerlijn samen te 
stellen die tegemoet komt aan de behoeften van de leerling. De 
ontwikkelingsperspectieven voldoen aan de wettelijke eisen. Het zou 
goed zijn als alle betrokkenen bij SBO De Windroos meer resultaat- en 
opbrengstgericht gaan werken. Dit houdt onder meer in dat de te 
bereiken resultaten en de eigen ambities hoger gesteld zouden 
kunnen worden. Daar kunnen dan de verwachtingen die zij hebben 
van hun leerlingen ook op bijgesteld worden in de zin van werken naar 
hogere doelen als het gaat om het uitstroomperspectief. 

Prettige lessen en een fijne sfeer in de groepen 
De standaard Didactisch handelen is als 'Voldoende' beoordeeld. 
Over het geheel genomen geven de leraren goed les. Dit houdt in dat 
zij in staat zijn om lessen te verzorgen in een sfeer die wordt 
gekenmerkt door betrokkenheid en een goed leer- en leefklimaat. Wij 
hebben hier in de bezochte lessen voldoende voorbeelden van gezien. 
Aandachtspunten voor verbetering liggen op het vlak van gerichte 
aandacht voor de verdere verfijning van de afstemming en het 
flexibeler toepassen van een aantal complexe 
leerkrachtvaardigheden, waaronder het stimuleren van interactie en 
het geven van goede feedback. Hier kan nog winst in worden behaald. 

Wettelijk en in de praktijk op orde 
De standaard Veiligheid is als 'Voldoende' beoordeeld. 
De school voldoet aan de wettelijke eisen rondom de 
veiligheidsbeleving van haar leerlingen. Bevraging, monitoring en 
indien gewenst of noodzakelijk het formuleren van acties zijn helder. 
 
Tijdens het onderzoek hebben wij op grond van waarnemingen en 
gesprekken besloten om de set van te onderzoeken standaarden uit te 
breiden. Omdat SBO De Windroos veel aandacht schenkt aan 
veiligheid, het beleid rondom het pedagogisch klimaat en de sociaal-
emotionele ontwikkeling en de resultaten goed zichtbaar zijn in de 
schoolpraktijk, hebben wij de standaard Pedagogisch klimaat 
toegevoegd aan het onderzoek en deze als 'Goed' gewaardeerd. Er 
worden veel materialen en methodieken ingezet om een fijne en 
veilige leer- en werkomgeving in goede banen te leiden. De 
schoolafspraken rondom dit aspect worden steeds besproken met 
elkaar. Momenteel buigt een nieuwe werkgroep zich over de 
doorgaande lijn in het aanbod en de werkwijze hieromtrent. 
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Het zou goed zijn als dan ook in kaart wordt gebracht hoe concreet 
het - naar het lijkt - groeiend gevoel van onbehagen is bij enkele 
leerlingen die wij gesproken hebben op de locatie Goffert en wat 
daaraan gedaan kan worden. 

(Te) veel plannen? 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen wij als 'Voldoende'. 
SBO De Windroos werkt zichtbaar en aantoonbaar aan verbetering 
van de eigen kwaliteit. De cyclus van bepalen, analyseren, uitvoeren 
en evalueren is daarmee helder voor alle betrokkenen. Het is goed om 
daarbij ook na te denken over een zekere samenhang in de 
verbeteractiviteiten. Het jaarplan is zeer uitgebreid en somt nu vooral 
losstaande onderdelen op, terwijl koppeling van bepaalde acties en 
activiteiten effectiever en efficiënter kan zijn. Daarnaast dringen wij 
aan op het herijken van het taalbeleid: een deel van de leerlingen 
komt met achterstanden in de taalontwikkeling de school binnen, 
maar inmiddels ontvangt de school ook leerlingen die daadwerkelijk 
NT2-onderwijs nodig hebben. 
 
"Er wordt weer gestimuleerd!" 
De kwaliteitscultuur is als 'Voldoende' beoordeeld. Leraren worden in 
staat gesteld om actief mee te denken over het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit en grijpen deze kans ook aan. De directie schept de 
kaders en daarbinnen hebben zij de mogelijkheden voor eigen 
inbreng. Het team geeft aan zich goed te voelen bij de huidige 
werkwijze. Door gezamenlijk op te trekken is de professionele visie op 
wat goed onderwijs is voldoende bespreekbaar. Dit geldt met name 
voor de locatie Goffert. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen. In 
paragraaf 2.3 beschrijven wij deze tekortkoming en wat wij van het 
bestuur en de school verwachten. 
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3.4. Basisschool De Buut 

Op 13 januari 2020 hebben wij op basisschool De Buut een 
verificatieonderzoek uitgevoerd, waarbij wij de volgende standaarden 
hebben onderzocht: 
 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 

Voldoende zicht, maar het kan beter 
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als 'Voldoende'. 
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling en leerprestaties van de 
leerlingen en gebruiken dit ook als uitgangspunt om hun onderwijs te 
plannen. De kwaliteit kan nog verbeteren door meer doelgericht te 
denken en te formuleren: wat wil de school bereiken met de hulp of 
begeleiding? Daarbij helpt het om vanuit de vorige evaluatie de 
hulpvraag van de leerling duidelijker in beeld te brengen. Sterk is de 
cyclische aanpak tijdens de kind-(ouder)gesprekken die de leraren 
voeren om leerlingen onder andere meer eigenaar te maken van hun 
eigen leerdoelen. 
 
Een doorgaande lijn in de didactiek nog vormgeven 
Het didactisch handelen van de leraren beoordelen wij eveneens als 
'Voldoende'. Wij hebben gezien dat in de lessen die wij bezocht 
hebben de basis op orde is. In de groepen heerst rust en de leerlingen 
tonen zich betrokken bij hun taak. Er is echter nog geen doorgaande 
lijn in de (vak-)didactiek door ons waargenomen. Er kan meer 
onderlinge afstemming plaatsvinden over de wijze waarop de 
verschillende instructies gegeven worden, zonder daarmee aan de 
persoonlijke noot afbreuk te doen. Tevens hebben wij verdergaande 
differentiatie, om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen, in deze lessen niet waar kunnen nemen. 
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Een heldere structuur 
De kwaliteitszorg beoordelen wij als 'Voldoende'. De school werkt 
gericht vanuit een 'levend' jaarplan dat centraal aanwezig is binnen de 
school. De voortgang van dit jaarplan wordt structureel en 
gezamenlijk tijdens de studiedagen gemonitord. In de tussenliggende 
periodes wordt planmatig gewerkt; de voortgang hiervan monitoren 
de leraren aan de hand van bordsessies op de verschillende 
leerpleinen. Het accent ligt op zelfevaluatie. Naast de 
tevredenheidsmetingen onder personeel, ouders en leerlingen, zijn 
ook de toetsresultaten op groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Een 
start is onlangs gemaakt om aan de hand van kwaliteitskaarten het 
gehele onderwijsleerproces breed in kaart te brengen en verder te 
verbeteren. 
 
Voldoende ruimte voor professionalisering en inbreng 
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als 'Voldoende'. Zo is er 
voldoende ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap 
van teamleden. Teamleden nemen deel aan expertgroepen en werken 
gericht aan vraagstukken uit de praktijk, maar ook bij de organisatie 
en invulling van de studiedagen zijn het teamleden die gezamenlijk de 
kar trekken. Er is ruimte voor professionalisering, zowel op 
teamniveau als ook op individueel niveau. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen. In 
paragraaf 2.3 beschrijven wij deze tekortkoming en wat wij van het 
bestuur en de school verwachten. 

3.5. Basisschool De Uitdaging 

Op 20 januari 2020 hebben wij op basisschool De Uitdaging een 
verificatieonderzoek uitgevoerd, waarbij wij de volgende standaarden 
hebben onderzocht: 
 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 
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De ontwikkeling van de leerlingen staat voorop 
De standaard Zicht op ontwikkeling is als 'Voldoende' beoordeeld. De 
school kan voor alle leerlingen op grond van de vele gegevens en 
toetsuitslagen een passend aanbod en adequate begeleiding indien 
nodig verzorgen. Sinds kort is gestart met het maken van 
diepgaandere analyses. Dit is echt nodig door de manier van werken 
en de flexibiliteit die de school hiertoe hanteert: leerdoelen worden 
aangeboden, de leerlingen laten zien of zij de lesstof beheersen en 
groeien zo steeds door naar een volgend leerdoel. Hierbij krijgen zij 
een hoge mate van zelfstandigheid, waardoor het observeren tijdens 
de 'leerplein-momenten' een belangrijke pijler wordt in de begeleiding 
voor alle leerlingen en de zorg voor die leerlingen die iets extra's nodig 
hebben. Dit geldt overigens ook voor de leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. 
 
De visie vraagt om meer dan basiskwaliteit 
De standaard Didactisch handelen is als 'Voldoende' beoordeeld. 
De leraren verzorgen lessen in een sfeer die wordt gekenmerkt door 
een prettig leer- en leefklimaat. De kwaliteit van de 
instructievaardigheden is over het geheel genomen voldoende. 
De Uitdaging kan nog beter worden in het koppelen van de 
leerresultaten aan het didactisch handelen. Ook moet er voortdurend 
geëvalueerd worden of de gekozen aanpakken effectief zijn, daar de 
school vooral op basis van vaardigheids- en leerlijnen werkt (afgeleid 
van de SLO-doelen) en minder met methoden. Door elke schooldag af 
te sluiten met een zogenoemde dagbespreking in de verschillende 
bouwen, is er goed zicht op waar zaken goed gaan en waar bijsturing 
nodig is. 

Uitdagingen op velerlei vlakken 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen wij als 'Voldoende'. 
Basisschool De Uitdaging heeft steeds meer zicht op de eigen 
kwaliteit. Door de weg van de geleidelijkheid te bewandelen, maar 
tegelijkertijd hoge ambities te formuleren vindt de visie en de 
specifieke keuzen die de school maakt steeds meer vorm in de 
dagelijkse praktijk. Een volgende stap is het koppelen van deze 
ambities aan de organisatie en de inhoud van het onderwijs. Het 
schoolmanagement is zich ervan bewust dat het borgen van bereikte 
resultaten nog de aandacht vraagt. 
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Dit wordt opgepakt door vooral werkbare vormen te kiezen: zo zijn 
nagenoeg alle verbeteractiviteiten ondergebracht in drie inhoudelijke 
werkgroepen (Gepersonaliseerd Leren, de Rijke Leeromgeving en de 
Brede Ontwikkeling). De lijnen tussen deze drie groepen zijn kort. 
 
De visie vraagt om veerkracht van het team 
De kwaliteitscultuur is als 'Voldoende' beoordeeld. De manier van 
werken is redelijk nieuw voor de teamleden en vanwege de snelle 
groei zijn er steeds weer nieuwe teamleden werkzaam op de school. 
Dit maakt dat er constant afgestemd moet worden en er een extra 
beroep gedaan wordt op de verander- én veerkracht van het team. 
Daar komt bij dat er relatief veel tussentijdse instroom is, soms ook in 
de bovenbouw. Het thematisch werken, de korte instructiemomenten 
en het werken zonder methoden (met name bij rekenen en wiskunde) 
vragen een kwaliteitscultuur die een groot beroep doet op het team. 
In het gesprek dat wij met een deel van het team voerden, kwam naar 
voren dat zij achter de visie staan en zich ervan bewust zijn dat er veel 
veranderingen zijn geweest, maar er ook rekening mee houden dat er 
nog vele zullen volgen. De professionalisering en scholing van het 
team is daar zeker ook op gericht. Door de flexibele indeling die de 
school hanteert (geen vaste groepen, een indeling in subgroepen op 
basis van waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling, vaste 
mentoren en planmatige inzet van overige leraren en 
onderwijsassistenten), hebben zij het gevoel de ontwikkelingen 
samen op te pakken en niet alleen te staan als zich gaandeweg 
problemen voordoen. Het draagvlak is daarom groot. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen. In 
paragraaf 2.3 beschrijven wij deze tekortkoming en wat wij van het 
bestuur en de school verwachten. 
 

3.6. Basisschool de Verbinding 

Op 7 februari 2020 hebben wij op basisschool De Verbinding een 
verificatieonderzoek uitgevoerd, waarbij wij de volgende standaarden 
hebben onderzocht: 
 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 
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Groeien naar complete begeleiding 
De standaard Zicht op ontwikkeling is als 'Voldoende' beoordeeld. 
Door de systematiek die de school volgt, is er voldoende zicht op waar 
de leerlingen staan. Het ontwikkelen en borgen van het onderwijs 
voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben (een relatief hoog 
percentage van het totale aantal leerlingen) is hier aan de orde. Ook is 
het zaak om goed zicht te blijven houden op de ontwikkeling van de 
leerlingen naarmate zij in de hogere groepen terecht komen (de 
school telt nu immers groepen tot aan leerjaar 3). 

Veel zelf doen 
De standaard Didactisch handelen is als 'Voldoende' beoordeeld. 
De leraren verzorgen aansprekende lessen en kunnen in beginsel 
inspelen op verschillen tussen leerlingen. Een belangrijke stap die kan 
zorgen voor verdere verfijning is het koppelen van het (veelal) zelf-
ontwikkeld leerstofaanbod aan de zorgactiviteiten en het handelen in 
de groepen. Daar hoort ook de verdere afstemming op verschillen in 
onderwijsbehoeften in. Ten slotte kan er nog een doorgaande lijn 
worden aangebracht in de diverse vakken. 

De weg van de geleidelijkheid 
De standaard Kwaliteitszorg waarderen wij als 'Goed'. 
De school heeft in haar korte bestaan veel werk verricht en duidelijke 
afspraken gemaakt. Aan het begin en het einde van de schooldag zijn 
er diverse overlegvormen, zodat allen goed geïnformeerd zijn. Er is 
zicht op de eigen kwaliteitszorg. Ook wordt de school ondersteund 
door veel externe begeleiders, die deskundigheid meenemen op het 
gebied van het concept dat de school voert. Zo kan De Verbinding zich 
ontwikkelen langs de weg van de geleidelijkheid. Elkaar ook blijvend 
scherp houden en de haalbaarheid van het jaarplan zijn wat ons 
betreft nog twee bespreekpunten. 
 
Het belang van elkaar goed informeren heeft prioriteit 
De kwaliteitscultuur is als 'Voldoende' beoordeeld. 
Het team geeft aan volledig achter de schoolkeuzes te staan en het 
managementteam is zeer gericht op duidelijkheid en consensus. 
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Dit schept duidelijke kaders. De directeur zet zich in voor duidelijke 
communicatie en persoonlijke feedback: dit maakt dat teamleden zich 
serieus genomen voelen. Een actieve bijdrage aan de 
schoolontwikkeling binnen de door de schoolleiding gestelde kaders is 
leidend. Vanwege de 'andere manier van werken' zijn er regelmatig 
teamscholingen. 
Met de school is besproken dat de ambities met betrekking tot de 
resultaten van het onderwijs gezien de leerlingenpopulatie wel hoger 
gesteld mogen worden. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen. In 
paragraaf 2.3 beschrijven wij deze tekortkoming en wat wij van het 
bestuur en de school verwachten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Basisschool De Wingerd 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij basisschool De Wingerd. 
 
Op 16 januari 2020 hebben wij op basisschool De Wingerd een 
onderzoek naar risico's uitgevoerd vanwege de achterblijvende 
resultaten. Tijdens het onderzoek hebben wij de volgende 
standaarden beoordeeld: 
 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Veiligheid (SK1); 
• Pedagogisch klimaat (SK2); 
• Resultaten; 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 

 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Wingerd is van 
voldoende niveau. Dat betekent niet dat de risico's die naar voren zijn 
gekomen uit de jaarlijkse prestatieanalyse hiermee zijn weggenomen. 
Wij vinden dat de school nog de nodige inspanningen moet leveren 
om de ingezette onderwijsontwikkeling te continueren. 
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Voor de standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) hebben wij een 
herstelopdracht geformuleerd. Deze standaard is weliswaar als 
'Voldoende' beoordeeld, maar als het gaat om de afstemming van het 
onderwijs op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen vanuit 
de analyses van de toetsresultaten (art. 8, eerste lid, WPO) voldoet de 
school niet aan de wet. Eveneens is hiermee de afstemming van het 
niveau van de lessen passend bij het beoogde eindniveau van de 
groep en de school (art. 2, WPO) onvoldoende gegarandeerd. 
De school geeft aan dat verschillende (interim-)directeuren 'op de tent 
gepast hebben'. Dat geeft aan dat de zorg voor kwalitatief goed 
onderwijs, maar ook de professionele vorming en ontwikkeling van 
het team op een laag pitje hebben gestaan in de afgelopen jaren. Hier 
moet de school dus mee aan de slag. 
 
Wij hebben vertrouwen uitgesproken in het verbeteringsproces dat de 
school heeft ingezet. Er is voldoende expertise aanwezig om dit 
succesvol uit te voeren. In het najaar van 2020 voeren we opnieuw 
een risicoanalyse uit, die bepalend is voor het wel of niet opnieuw 
uitvoeren van een risico-onderzoek. 

4.1. Onderwijsproces 

Van de vele gegevens werkbare informatie maken 
De standaard Zicht op ontwikkeling is als 'Voldoende' beoordeeld. De 
school beschikt over voldoende gegevens om de voortgang in 
ontwikkeling van alle leerlingen te volgen. Omdat de leerresultaten 
onder druk staan, dringen wij aan op meer diepte in de analyses die 
inmiddels door de leraren worden gemaakt naar aanleiding van de 
toetsresultaten. Deze analyses kunnen dan meer dan nu het geval is 
als bron dienen voor de planmatige en doelgerichte aanpak en de 
daaraan gekoppelde zorgmomenten. Zo kan de school het 
onderscheid in preventieve en curatieve zorg nog scherper vormgeven 
en kan er vervolgens gerichter worden geëvalueerd wat de extra 
inspanningen hebben opgeleverd. Wij hebben onze zorgen 
uitgesproken over dit proces, dat op onderdelen tekortkomingen 
vertoont. Er is echter wel vertrouwen gegeven: school en bestuur 
zullen op korte termijn maatregelen nemen in het traject om zo te 
komen tot de noodzakelijke verbeteringen in de zorg en begeleiding 
op basisschool De Wingerd. 
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De basis is op orde 
De standaard Didactisch handelen is als 'Voldoende' beoordeeld. 
De leraren verzorgen lessen in een sfeer die wordt gekenmerkt door 
een prettig leer- en leefklimaat. De kwaliteit van de 
instructievaardigheden is over het geheel genomen voldoende. Wij 
zien echter wel verschillen in aanpak tussen de leraren. Het zou 
daarom goed zijn om het didactisch handelen op teamniveau te 
inventariseren en van daaruit lijn te brengen in een aantal 
leerkrachtvaardigheden (wat doen wij al, wat doen wij goed, waar 
moeten wij nog aan werken om ons onderwijs beter te maken?). Ook 
kan een verkenning van wat de school verwacht van haar leerlingen 
als het gaat om betrokkenheid, eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces de nodige winst 
opleveren. Ten slotte kan de afstemming op verschillende 
leerbehoeften in instructie, aanbod en opdrachten nog beter worden 
ingezet. 

4.2. Schoolklimaat 

Wettelijk en in de praktijk op orde 
De standaard Veiligheid is als 'Voldoende' beoordeeld. 
De school voldoet aan de wettelijke eisen rondom de 
veiligheidsbeleving van haar leerlingen. Bevraging, monitoring en 
indien gewenst of noodzakelijk het formuleren van acties zijn helder. 
De vraag die de school nu wil beantwoorden is of de huidige 
systematiek een reëel beeld schetst van de veiligheidsbeleving van 
haar leerlingen. Het is belangrijk om daar zo snel mogelijk consensus 
over te bereiken. Daarnaast vragen wij de school om de bekendheid 
van de vertrouwenspersoon te vergroten bij de leerlingen. 
Ook de standaard Pedagogisch klimaat hebben wij als 'Voldoende' 
beoordeeld. De leerlingen geven aan dat zij zich veilig voelen, dat er 
weinig tot niet gepest wordt en dat er voldoende aandacht is van de 
leraren voor hun welbevinden. De gerichte inspanningen om de 
betrokkenheid van ouders te  vergroten, heeft inmiddels al het nodige 
opgeleverd. 
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4.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten liggen op het verwachte niveau 
De standaard Resultaten is als 'Voldoende' beoordeeld. 
De eindopbrengsten liggen in de afgelopen jaren over het geheel 
genomen rond de signaleringswaarden voor het fundamenteel (1F) en 
streefniveau (2F/1S). Deze staan echter wel onder druk. Ook laten de 
resultaten op tussentijdse momenten in enkele groepen risico's zien. 
De school is zich hier van bewust en heeft al enkele maatregelen 
genomen, waaronder het maken van diepgaande analyses van de 
leerresultaten. Het is daarbij zaak om de uitkomsten van deze 
analyses ook echt om te zetten naar doelgericht handelen, zowel in de 
groepen als daarbuiten, waar doorgaans remedial teaching 
plaatsvindt. 
Daarnaast kan de school doelen bepalen voor de overige vakken 
(wereldoriëntatie, creatieve vakken, etc.) om een nog breder zicht te 
krijgen op het effect van haar onderwijs. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Een realistische planning van verbeteractiviteiten 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen wij als 'Voldoende'. 
Basisschool De Wingerd heeft zicht op de eigen kwaliteit. Het jaarplan, 
dat concrete verbeteracties beschrijft, is realistisch en past bij waar de 
school nu staat en waar zij naartoe wil groeien. Nieuw elan als het 
gaat om ambities, een duidelijke visie en de noodzakelijke borging van 
bereikte resultaten staan duidelijk in de focus. De school realiseert 
zich dat zij een lange weg te gaan hebben om dit te bereiken, maar 
zien dit positief tegemoet. 
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'Boven jezelf uitstijgen' 
De kwaliteitscultuur is als 'Voldoende' beoordeeld. Het team is trots 
op de veerkracht die zij de afgelopen jaren van vele 
directiewisselingen hebben laten zien. Professionalisering en 
teamgerichte scholingen staan weer op de agenda. Dit is een goede 
uitgangspositie om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs. Het is daarbij wel raadzaam om meer duidelijkheid te 
brengen in de taken en verantwoordelijkheden van een ieder (leraren, 
intern begeleider, remedial teachers en het schoolmanagement. Dit 
komt het borgingsproces, maar zeker de notie 'afspraken maken en 
nakomen' ten goede. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Basisschool De Muze 

5 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij basisschool De Muze. 
 
Op 24 januari 2020 hebben wij op basisschool De Muze een onderzoek 
naar risico's uitgevoerd vanwege de achterblijvende resultaten. 
Tijdens het onderzoek hebben wij de volgende standaarden 
beoordeeld: 
 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Veiligheid (SK1); 
• Pedagogisch klimaat (SK2); 
• Resultaten; 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2). 

 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Muze is van 
voldoende niveau. Dat betekent niet dat de risico's die naar voren zijn 
gekomen uit de jaarlijkse prestatieanalyse hiermee zijn weggenomen. 
Wij vinden dat de school nog de nodige inspanningen moet leveren 
om de ingezette onderwijsontwikkeling te continueren. 
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Voor de standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) hebben wij een 
herstelopdracht geformuleerd. Deze standaard is weliswaar als 
'Voldoende' beoordeeld, maar als het gaat om de afstemming van het 
onderwijs op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen vanuit 
de analyses van de toetsresultaten (art. 8, eerste lid, WPO) voldoet de 
school niet aan de wet. Eveneens is hiermee de afstemming van het 
niveau van de lessen passend bij het beoogde eindniveau van de 
groep en de school (art. 2, WPO) onvoldoende gegarandeerd. 
Daarnaast vinden we dat de standaard Kwaliteitszorg (KA1) tekort 
schiet op basisschool De Muze. Omdat het stelsel van kwaliteitszorg 

van de school niet aan de basiskwaliteit (WPO, art. 10 en art. 12, 4e lid) 
voldoet, beoordelen we KA1 als 'Onvoldoende'. Op leerlingniveau 
heeft de school de resultaten in beeld, maar op groeps- en 
schoolniveau ontbreekt dit beeld. Ook is er nog geen eigen stelsel van 
kwaliteitszorg waarmee op een systematische manier zicht wordt 
verkregen op de kwaliteit van de behaalde resultaten en het 
onderwijsleerproces. Wij vinden het noodzakelijk dat de school zelf 
zicht krijgt op eigen kwaliteit. En dat in het verlengde daarvan de 
noodzakelijke ontwikkelingen en verbeteringen worden geprioriteerd, 
uitgevoerd en vooral ook geborgd. De overige standaarden die we 
hebben onderzocht zijn als 'Voldoende' beoordeeld. 
 
De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest van directie, intern 
begeleiders en leraren. Het geeft vertrouwen dat dit team onder 
leiding van de huidige directie en met begeleiding van een externe 
deskundige de onderwijsontwikkeling weer in gang heeft gezet. In het 
najaar van 2020 voeren we opnieuw een risico-analyse uit, die 
bepalend is voor het wel of niet opnieuw uitvoeren van een risico-
onderzoek. 

5.1. Onderwijsproces 

Aanbod voldoet aan de wettelijke eisen 
De standaard Aanbod (OP1) beoordelen wij als 'Voldoende'. Het 
aanbod voldoet aan de wettelijke eisen voor basiskwaliteit. Het team 
is bezig om het aanbod meer af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. Een voorbeeld is de 
uitbreiding van het aanbod voor de cognitief meerbegaafde 
leerlingen. 
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Zicht op ontwikkeling voldoende, maar analyses moeten beter 
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) als 
'Voldoende'. De school voldoet met haar werkwijze aan de meeste 
wettelijke eisen. Aan het begin van dit schooljaar hebben de nieuwe 
intern begeleiders samen met de leraren de resultaten van alle 
leerlingen bekeken. Leerlingen met achterstanden zijn gesignaleerd en 
krijgen extra hulp van de eigen leraar of de remedial teacher. Die hulp 
wordt gegeven op basis van de gesignaleerde achterstanden. De 
analyse van de mogelijke verklaringen voor opgelopen achterstanden 
of stagnatie in de ontwikkeling van individuele of groepen leerlingen 
is echter nog van onvoldoende kwaliteit. Eveneens is de afstemming 
van het onderwijs op de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen hiermee onvoldoende gegarandeerd. De school voldoet 
hierdoor niet aan de wet (art. 2, WPO en art. 8, eerste lid, WPO). 
Daarom geven we hiervoor een herstelopdracht. De school heeft 
overigens onlangs een ontwikkeltraject voor het team opgestart om 
zich verder te ontwikkelen in het analyseren van toetsgegevens en om 
deze nog beter te vertalen naar acties en een beredeneerd aanbod.  
 
Didactisch handelen in de basis op orde, maar afstemming moet beter 
We beoordelen de standaard Didactisch handelen (OP3) als 
Voldoende. De basiskwaliteit van het didactisch handelen is bij de 
leraren in voldoende mate aanwezig. Dat betekent dat de lessen die 
we hebben geobserveerd worden gekenmerkt door betrokkenheid en 
taakgerichtheid van leerlingen en een heldere uitleg door de leraar. 
De leraren hebben het onderwijs georganiseerd met behulp van 
basisgroepen, instructiegroepen en leerpleinen. Vanwege opgelopen 
leerachterstanden krijgen groepen leerlingen nu in de 
instructiegroepen een aangepast aanbod voor spelling, lezen en 
rekenen. Positief is dat de school zich realiseert dat de basis voor deze 
leerlingen moet worden herhaald en er een inhaalslag nodig is om de 
leerlingen weer op het gewenste niveau te krijgen. 

5.2. Schoolklimaat 

Voldoet aan de wettelijke eisen en er heerst een aangenaam 
leerklimaat 
De standaard Veiligheid is als 'Voldoende' beoordeeld. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen rondom het zorgdragen voor een 
veilige omgeving voor leerlingen. De school heeft een 
veiligheidsbeleid, de jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving 
en indien gewenst of noodzakelijk voert de school gericht acties uit. 
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De leerlingen met wie wij gesproken hebben, geven aan dat ze zich 
veilig voelen op school. De persoon die als aanspreekpunt fungeert als 
het gaat om pesten en coördinatie van het beleid tegen pesten is bij 
deze leerlingen bekend.  
Het pedagogisch klimaat beoordelen wij als 'Voldoende'. Uit de 
verificatie komt naar voren dat de leerlingen in de bezochte groepen 
serieus worden genomen en positief worden benaderd. Er heerst een 
prettige sfeer in de groepen en op de leerpleinen. Leerlingen praten in 
de leerlingenraad mee over schoolzaken en voelen zich hierin 
gehoord.  

5.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten zijn voldoende, maar wel risicovol 
De leerresultaten, die de leerlingen aan het einde van de 
basisschoolperiode behalen, zijn als 'Voldoende' beoordeeld. Wij 
beschouwen deze wel als risicovol. In 2017 liggen deze resultaten 
namelijk maar net boven de wettelijke ondergrens; in 2018 en 2019 
liggen deze onder de ondergrens en laten ook een dalende lijn zien. 
De directie en het bestuur (h)erkennen dat er sprake is van risicovolle 
resultaten en vinden deze zelf ook niet passend voor hun 
leerlingenpopulatie. De analyses van de school leveren nog geen 
inzicht in wat nu exact de oorzaak is van de tegenvallende resultaten. 
Uit onze analyse van de huidige situatie komt naar voren dat de 
school gezien de populatie hogere ambities mag nastreven. Niet 
alleen voor de leerlingen in groep 8, maar voor alle groepen dienen 
deze bijgesteld te worden. 

5.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Onvoldoende zicht op eigen kwaliteit 
Wij beoordelen de Kwaliteitszorg (KA1) als 'Onvoldoende'. Dit omdat 
het stelsel van kwaliteitszorg waarmee de school de kwaliteit van het 
onderwijs gericht bewaakt en verbetert van onvoldoende kwaliteit is. 
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De Muze voldoet op dit punt niet aan de wet (art. 10 en 12, lid 4, WPO). 
Daarom maken wij hiervoor een herstelafspraak. Er vinden weliswaar 
kwaliteitsactiviteiten plaats, zoals tevredenheidsonderzoeken en 
flitsbezoeken, maar deze zijn geen deel van een samenhangend 
kwaliteitssysteem en niet alle kwaliteitsaspecten van onderwijs en 
leren komen hierbij aan de orde. Het zicht op groeps- en schoolniveau 
beperkt zich tot indrukken van de kwaliteit van het onderwijsproces 
en de resultaten; analyses, onderbouwingen en eigen oordelen 
ontbreken. Eenmalig is met behulp van een externe deskundige een 
analyse gemaakt van het onderwijsleerproces en de acties die nodig 
zijn om het nieuwe concept verder te implementeren. De school voert 
deze acties onder begeleiding van de externe deskundige uit. Ook is 
het team gestart met het leren kijken naar resultaten aan de hand van 
de systematiek 'data, duiden, doelen, doen'. Het is van belang dat de 
school zelf zicht krijgt op de eigen kwaliteit. Daarom is het 
noodzakelijk dat gerichte en geplande evaluaties met bijvoorbeeld de 
opgestelde kwaliteitskaarten onderdeel worden van het stelsel van 
kwaliteitszorg. Dit zodat in het verlengde daarvan de noodzakelijke 
ontwikkelingen en verbeteringen worden geprioriteerd, uitgevoerd en 
vooral ook geborgd.  
 
Het team is op ontwikkeling gericht 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als 'Voldoende'. De school voldoet 
aan de wettelijke eisen. Zo is er voldoende ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid en zeggenschap van het personeel. Er is ruimte 
voor professionalisering, zowel op teamniveau als ook op individueel 
niveau worden leertrajecten georganiseerd. 
De vele wisselingen in de samenstelling van het schoolmanagement 
en het team maakten dat het team en de school de afgelopen jaren 
een onrustige periode hebben doorgemaakt, waardoor 
kwaliteitsontwikkeling en borging werden belemmerd. Nu het team 
weer compleet is, kan men focussen op de implementatie van het 
nieuwe concept. De rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk 
uitgewerkt in het ondersteuningsplan, de neuzen staan dezelfde kant 
uit en het team is op ontwikkeling gericht. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
Verantwoording en dialoog voldoet aan de basiskwaliteit 
De standaard Verantwoording en dialoog is als 'Voldoende' 
beoordeeld. Basisschool De Muze laat zien tegemoet te komen aan de 
wettelijke eisen van basiskwaliteit. De school zoekt de dialoog met 
ouders door middel van klankbordgroepen en heeft periodiek overleg 
met de medezeggenschapsraad (MR). Wij zien nog kansen om de 
verantwoording en dialoog te verbeteren door over de 
onderwijsresultaten, de effecten van de verbeteractiviteiten en de 
eigen kwaliteit de dialoog te gaan voeren. 
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5.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we een tekortkoming aangetroffen. In 
paragraaf 2.3 beschrijven wij deze tekortkoming en wat wij van het 
bestuur en de school verwachten. 
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Reactie van het bestuur 6 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Zoals u weet heeft In de afgelopen Conexus een erg woelige periode 
doorgemaakt door het vertrek van de bestuurders en het onverwacht 
overlijden van de ad interim bestuurder in de periode dat het 
vierjaarlijks onderzoek nog niet was afgerond. Het ad interim bestuur 
herkent zich in het opgestelde rapport van bevindingen van het 
vierjaarlijks onderzoek bij Conexus en neemt de uitkomsten daarvan 
zeer serieus. 
 
Door de vele personele wisselingen op bestuursniveau en op het 
niveau van schooldirecties is het bepalen, uitvoeren en evalueren van 
beleid en de systematiek van kwaliteitsbewaking onder druk komen te 
staan. Het interne toezicht (RvT, GMR, bestuur, directeuren) moet 
verbeterd worden door een sluitend en cyclisch kwaliteitszorgstelsel. 
Er is op bestuursniveau geen sluitend en cyclisch stelsel in werking 
waarmee alle facetten van onderwijs op meetbare, objectieve en 
concrete wijze in kaart wordt gebracht, daarop wordt gemonitord en 
indien nodig wordt bijgestuurd. Door de onrustige periode is er 
onvoldoende sprake van een professionele cultuur. Het ad interim 
bestuur herkent zich in de adviezen van de Inspectie. Het bestuur 
moet weer zichtbaar worden en er moet meer betrokkenheid en 
sturing komen bij de uitwerking van beleidsbeslissingen op bestuurs- 
en schoolniveau. De verantwoording en dialoog moet kwalitatief 
verbeterd 
worden. 
 
Ondanks dat er bij Conexus veel voor verbetering vatbaar is, zijn wij 
trots op het feit dat alle onderzochte scholen van voldoende kwaliteit 
zijn. Ondanks de herstelopdrachten op onderdelen bij drie bezochte 
scholen hebben alle scholen van Conexus een basisarrangement. Ook 
het financieel beheer is als voldoende beoordeeld. We constateren dat 
zowel de directeuren als de staf van zeer goed wil is om te komen tot 
bestendiging en verdere verbetering van ons onderwijs. 
 
Ondanks de beperkende maatregelen die ingesteld zijn als gevolg van 
de Coronacrisis, heeft het ad interim bestuur een eigen analyse van de 
situatie bij Conexus kunnen maken. Deze analyse is gedeeld met de 
Raad van Toezicht, de GMR, de stafleden en de directeuren. Met 
behulp van het programma Goed worden, Goed blijven van de PO-
raad heeft er daarnaast een verdiepende analyse plaatsgevonden op 
Kwaliteitszorg (K1) en Verantwoording en dialoog (K3). Op basis van 
het bovenstaande zal een concept plan van aanpak worden 
geformuleerd dat na de zomer kan worden uitgevoerd. 
 
Ondertussen zitten we niet stil en maken wij een start met 
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monitorgesprekken en geven daarmee vorm aan de resultaatgerichte 
dialoog tussen bestuur en scholen. Hiermee investeert het ad interim 
bestuur in het fundament van Conexus. 
De Raad van Toezicht heeft in maart 2020 de procedure in gang gezet 
voor het aanstellen van een nieuw College van Bestuur om de 
bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Mocht de procedure geen 
succes hebben, zal de aanstellingen van ad interim bestuurders 
worden verlengd, waardoor er sprake blijft van bestuurlijke 
continuïteit. 
 
Wij willen onze waardering uitspreken voor de wijze waarop u het 
rapport heeft vormgegeven en uw analyse heeft beschreven. Het 
rapport biedt aanknopingspunten ter verbetering van de aansturing 
op de onderwijskwaliteit, kwaliteitscultuur en de financiële 
verantwoording om ook in de toekomst goed onderwijs 
te blijven verzorgen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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