Stichting Conexus

Onderzoek bestuur en scholen
Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 22 september 2021

Samenvatting

Van december 2019 tot en met februari 2020 hebben wij een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Conexus, waarbij wij
tekortkomingen hebben geconstateerd. We hebben met het bestuur
afspraken gemaakt om de vastgestelde tekortkomingen op te heffen.
In december 2020 hebben we de voortgang van de verbeteringen met
het bestuur besproken. In juni 2021 hebben we opnieuw onderzoek
gedaan. Het bestuur heeft zich op de meeste onderdelen voldoende
verbeterd, op één onderdeel na. De wijze waarop het bestuur zijn
stelsel van kwaliteitszorg verder vorm wil geven is nog niet duidelijk.
Dit zal in de komende jaren in samenspraak met de scholen verder
opgepakt moeten worden.
Wat gaat goed?
Het bestuur heeft een andere organisatie opdracht gegeven om op
alle scholen van Conexus een onderzoek te doen naar de minimale
kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor heeft het bestuur nu zicht op de
kwaliteit van het onderwijs, zoals hoe de leraren lesgeven en de
leerlingen helpen die extra aandacht nodig hebben. Als een van deze
aspecten niet op orde is, moet de school plannen maken en
opschrijven in hun jaarplan om dit te verbeteren.
De directeuren vertelden ons dat er tijdens vergaderingen meer
gesprekken over goed onderwijs en onderwijskwaliteit gevoerd
worden. Zij voelen zich meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs op hun school en alle andere scholen van Conexus.
Verder is het door de teruggekeerde rust en veiligheid in de
organisatie beter mogelijk elkaar op een positieve manier aan te
spreken als afspraken minder goed worden nagekomen.
Tenslotte hebben ontmoetingsschool De Bloemberg en basisschool
De Wingerd op een goede manier gewerkt aan de onderdelen die in
het vorige onderzoek nog verbeterd moesten worden.

Bestuur: Stichting Conexus
Bestuursnummer: 29810

Aantal scholen onder bestuur: 31
Totaal aantal leerlingen: 8112
(teldatum: 1-10-2020)
Lijst met onderzochte scholen:
Basisschool De Muze
Basisschool De Wingerd
Ontmoetingsschool De Bloemberg,
Schakelklassen
SBO De Windroos
Basisschool Aquamarijn
Basisschool Nutsschool Lankhorst
BRIN:
24DA-C1
13EQ-C1
11IP-C2
00KU-C1
07DB-C1
08CO-C1

Wat moet beter?
Naast de opdracht aan een andere organisatie om de kwaliteit op de
scholen te onderzoeken, wilde het bestuur het systeem waarmee
het zelf zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
Hiertoe zijn wel de eerste plannen uitgevoerd, maar nog niet alles is al
helder uitgedacht. Zo kunnen de directeuren en de medewerkers van
de stafafdeling Onderwijs ons nog niet vertellen hoe het bestuur in de
toekomst de juiste informatie gaat verzamelen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

2/20

Deze informatie heeft het bestuur nodig om na te gaan of de kwaliteit
van het onderwijs op de scholen voldoet aan de wet. Het bestuur
moet hierover meer duidelijkheid geven, zodat de scholen de juiste
informatie verzamelen en door kunnen geven aan het bestuur. Daarbij
heeft het bestuur het afgelopen jaar wel last gehad van de
maatregelen die genomen moesten worden vanwege het coronavirus,
zoals schoolsluitingen, het in quarantaine plaatsen van groepen
leerlingen en het onderwijs op afstand.
Basisschool De Muze moet echt nog de kwaliteit van het onderwijs
verder verbeteren. Hoewel de school daar al fors mee bezig is, moet er
nog veel gebeuren.
Wat kan beter?
Binnen de organisatie is het voor iedereen steeds duidelijker wie
waarvoor verantwoordelijk is en wie welke taken heeft. Maar uit de
vele gesprekken blijkt dat dit nog niet voor alle situaties en voor alle
medewerkers geldt. Het is daarom belangrijk dat het bestuur er voor
zorgt dat alle medewerkers over de uitvoering van taken en
verantwoordelijkheid met elkaar in gesprek blijven.
Verder blijkt uit de gesprekken met diverse personeelsleden dat het
vertrouwen in het bestuur terugkeert. Wel vinden we dit vertrouwen
nog pril. Er moet opgelet worden dat de groei doorzet.
Het bestuur en de Raad van Toezicht kunnen nog duidelijk afspreken
welke informatie de raad nodig heeft om na te gaan of de bestuurder
de juiste dingen doet.
Vervolg
We hebben het bestuur de opdracht gegeven om te zorgen voor een
helder en adequaat stelsel van kwaliteitszorg dat objectief zicht geeft
op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Wij hebben er
vertrouwen in dat het bestuur deze herstelopdracht oppakt. Bij het
volgende 'Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen' beoordelen we
opnieuw of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen voldoet.
Daarnaast gaan wij in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw
basisschool De Muze bezoeken om na te gaan in hoeverre de
onderwijskwaliteit is verbeterd.
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1 . Opzet herstelonderzoek
De inspectie heeft in juni 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd bij
Stichting Conexus naar aanleiding van tekortkomingen die we hebben
geconstateerd in het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen in
december 2019 tot en met februari 2020. In dit onderzoek staan de
volgende vragen centraal:
• Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op
verbetering van de onderwijskwaliteit?
• Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
• Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
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 het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit
FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

We onderscheiden binnen het herstelonderzoek op schoolniveau de
volgende typen onderzoek:
• Verificatie-onderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het bestuur laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school. In dit herstelonderzoek is ervoor gekozen om te volstaan met
verificatieactiviteiten vanwege de maatschappelijke omstandigheden
door het coronavirus.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

5/20

• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
In dit herstelonderzoek is ervoor gekozen om te volstaan met
verificatieactiviteiten vanwege de maatschappelijke omstandigheden
door het coronavirus. Er zijn geen standaarden onderzocht op de
scholen.
Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over de Stichting Conexus en de scholen bij ons
binnengekomen die opvolging vereisen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook de
afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de verificatieactiviteiten op
de scholen en in hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de
herstelopdrachten op de scholen weergegeven.
In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in het gebied
Kwaliteitszorg en ambitie.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau.

Samenvattend oordeel
We hebben onderzocht of het bestuur doelen heeft afgesproken met
de scholen, voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit en of het
stuurt op de verbetering hiervan. Ook hebben we onderzocht of het
bestuur een professionele kwaliteitscultuur nastreeft, transparant en
integer functioneert en actief communiceert over de eigen prestaties
en ontwikkelingen en die van zijn scholen.
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Het bestuur, de stafafdelingen en de scholen hebben in de afgelopen
tijd hard gewerkt aan de juiste zaken. Dat was ook echt nodig. Er is
meer zicht op de onderwijskwaliteit, vooral doordat het bestuur
externen heeft gevraagd hier onderzoek op de scholen naar te doen.
Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken zijn met de
scholen verbeterdoelen geformuleerd, die zijn vastgelegd in jaar- en
schoolplannen van de scholen. Ook heeft het bestuur stappen gezet
om het stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau te vernieuwen,
maar door de maatschappelijke ontwikkelingen vanwege het
coronavirus is dit proces minder ver gevorderd. Wel is het bestuur er in
geslaagd om een professionele en transparante kwaliteitscultuur te
realiseren. Het is nu helder wat ieders rollen en
verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast is het vertrouwen tussen de
scholen, het bestuur en de stafafdelingen gegroeid. Maar we zien ook
dat alertheid op zijn plaats is omdat het vertrouwen nog broos is en
de rolvastheid nog niet tot volle wasdom is gekomen. Verder is de
verantwoording aan en de dialoog met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) verbeterd. Ouders en personeel zijn nu
directer betrokken bij beleids- en besluitvorming en voelen zich
serieus genomen. De relatie tussen de GMR en de Raad van Toezicht
(RvT) is verbeterd doordat er meer overleg plaatsvindt.
De komende tijd zal het bestuur het stelsel voor kwaliteitszorg op
bestuursniveau verder vorm moeten geven waardoor scholen weten
welke gegevens zij moeten aanleveren. Deze gegevens moeten de
informatie opleveren waarop het bestuur kan sturen op
kwaliteitsverbetering en ambities.

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.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
We beantwoorden deze vraag ontkennend en beoordelen de
standaard Kwaliteitszorg als 'Onvoldoende'. De belangrijkste reden
hiervoor is dat het voor de organisatie nog niet duidelijk is hoe nu het
stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau wordt ingericht.
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Onduidelijkheid over de inrichting van het stelsel van kwaliteitszorg
op bestuursniveau
Uit het vorige vierjaarlijks onderzoek bleek dat het bestuur weliswaar
beschikte over een stelsel van kwaliteitszorg, maar dat dit stelsel door
allerlei oorzaken te weinig valide informatie verstrekte over de
onderwijskwaliteit op de scholen. En dat maakte dat de sturing door
het bestuur niet goed mogelijk was. Eén van de interim-bestuurders
besloot om audits door een externe organisatie op alle scholen uit te
laten voeren om zicht te krijgen op de onderwijskwaliteit van de
scholen van Conexus. Tegelijkertijd was het de bedoeling om in
samenspraak met alle gremia te gaan bouwen aan een duurzaam
stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau. Dit laatste is mede door
de maatschappelijke ontwikkelingen vanwege de coronacrisis nog niet
goed uit de verf gekomen.
Inmiddels zijn bijna alle scholen ge-audit, sommige al geruime tijd
geleden, bij andere zijn de audits net afgerond. Voor één school geldt
dat de audit na de zomervakantie plaatsvindt. In opdracht van het
bestuur moeten alle scholen hun jaar- en schoolplannen aanpassen
op basis van de geconstateerde tekortkomingen. Daarmee geeft het
bestuur sturing aan de onderwijskwaliteit van de scholen. Maar uit de
gesprekken met de directeuren blijkt ook dat niet helder is hoe de
vervolgstappen eruit gaan zien. Zo is onduidelijk of er een systeem
van interne audits komt of dat het bestuur gebruik blijft maken van
audits door een externe organisatie.
Daarnaast hebben bijna alle scholen een instrument voor
kwaliteitszorg (WMK), maar onduidelijk is of en welke rol dit
instrument gaat spelen in het stelsel op bestuursniveau. Daarbij willen
we wel opmerken dat kort na het afsluiten van het vorige
inspectieonderzoek het bestuur te maken kreeg met maatschappelijke
ontwikkelingen vanwege de coronacrisis. Het bestuur en de
directeuren stonden voor de opdracht om steeds weer gepaste
maatregelen te treffen waardoor het onderwijs aan de leerlingen zo
goed mogelijk kon doorgaan. De prioriteit voor het ontwerpen van
een nieuw stelsel op bestuursniveau kreeg daarmee noodgedwongen
tijdelijk een lagere prioriteit. Nu er meer rust in de organisatie en op
de scholen is gekomen, zien we dat het bestuur de draad weer oppakt
en samen met de directeuren in gesprek gaat over goed onderwijs en
eigen ambities. In deze gesprekken moet duidelijk worden op welke
wijze het bestuur haar stelsel van kwaliteitszorg wil gaan inrichten. En
het is belangrijk dat het bestuur helder maakt wanneer zij vindt dat
scholen voldoen aan basiskwaliteit en wanneer scholen hun
ambitieniveau behalen.
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
zij transparant en integer (KA2)?
Deze vraag kunnen we nu bevestigend beantwoorden. Deze
standaard beoordelen we als ‘Voldoende’. Op basis van de
gesprekken, die we tijdens dit onderzoek gevoerd hebben, maken we
op dat er tussen de diverse gremia binnen de organisatie steeds beter
samengewerkt wordt om goed onderwijs op de scholen van Stichting
Conexus te realiseren. Hierin speelt een aantal aspecten een
belangrijke rol, die in het vorige onderzoek minder aanwezig waren.

Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker
binnen de organisatie
Ten eerste concluderen we op basis van de gesprekken dat er meer
duidelijkheid is over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van
het bestuur, de directeuren en de medewerkers van de stafafdelingen.
De directeuren ervaren nu meer ondersteuning van de stafafdelingen
en vinden dat hun leiderschap serieus genomen wordt. Ook stellen de
directeuren dat de samenwerking tussen de diverse stafafdelingen
steeds beter gaat. In de gesprekken zijn diverse voorbeelden genoemd
waar dit uit blijkt. Maar de directeuren benoemen ook voorbeelden
waaruit blijkt dat alertheid geboden blijft.
Onderling vertrouwen is gegroeid en nog steeds groeiende,
waakzaamheid blijft nodig
Ten tweede maken we uit de gesprekken op dat het vertrouwen
tussen het bestuur, de directeuren en de medewerkers van de
stafafdelingen is gegroeid en nog steeds groeiende is. De directeuren
ervaren nu veel meer rust in de organisatie, waardoor er ruimte komt
om meer inhoudelijk over het onderwijs te spreken. Dit zien zij onder
meer in het directieberaad terug. Bovendien ervaren zij dat hun
feedback serieus genomen wordt. Er wordt naar gehandeld. Ook zien
zij dat hun inbreng in nieuw beleid door deelname aan projectgroepen
en klankbordgroepen gewaardeerd wordt. Wel wordt in diverse
gesprekken benoemd dat dit vertrouwen nog broos is en dat
waakzaamheid op dit vlak nodig blijft.
De communicatie vanuit bestuur en staf is verbeterd
Ten derde horen we van diverse kanten dat de communicatie tussen
bestuur, stafafdelingen en scholen verbeterd is. Met name de
nieuwsbrief naar de scholen geeft volgens velen helderheid bij wie je
terecht kunt met je vragen, maar ook de informatie over
ontwikkelingen op de diverse scholen wordt gewaardeerd. Als
verbeterpunt wordt genoemd dat sommige onderwerpen, die voor de
organisatie of het welbevinden van sommige directeuren van belang
zijn, te weinig aandacht krijgen. Als voorbeeld noemen de directeuren
het beleid rondom de kleine scholen.
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Begeleiding van startende directeuren succesvol geïmplementeerd
Ten vierde zien we dat het beleid voor begeleiding van startende
directeuren met succes geïmplementeerd is. Uit de gesprekken met
directeuren maken we op dat startende directeuren tevreden zijn over
de wijze waarop zij ondersteuning krijgen en begeleid worden.
Gesprekkencyclus met directeuren opgestart
Tot slot willen we de gesprekkencyclus voor directeuren noemen. Het
bestuur heeft dit opgepakt en inmiddels hebben alle directeuren een
startgesprek gehad. Aan het einde van dit schooljaar krijgt dit voor alle
directeuren een vervolg in de vorm van een functioneringsgesprek. De
directeuren, met wie wij spraken, waren hier heel tevreden over.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van de scholen (KA3)?
Ook op deze vraag is het antwoord nu positief. We beoordelen de
standaard Verantwoording en dialoog nu als ‘Voldoende’.

Medezeggenschap versterkt
De positie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
is versterkt. De GMR ervaart nu dat zij een volwaardig gesprekspartner
is van het bestuur. Zij melden dat het bestuur en de stafafdelingen hen
steeds eerder in het proces van beleidsontwikkeling betrekken,
alhoewel er ook nog een enkel voorbeeld langs kwam waar dit nog
niet het geval was. De leden met wie we spraken, voelen zich meer
gehoord en serieus genomen. Daarnaast meldt de GMR dat de
contacten met de RvT het afgelopen jaar toegenomen zijn. Zij ervaren
dit als zeer prettig en willen dit graag in de toekomst bestendigen.
De Raad van Toezicht (RvT) haalt actief informatie uit organisatie op
In het gesprek met de vertegenwoordiging van de RvT beamen zij dat
er in het afgelopen jaar meer overleg is geweest met de GMR, onder
meer over de invulling van vacatures binnen de raad. Ook zijn leden
van de RvT actief in het verzamelen van informatie door jaarlijks
enkele basisscholen te bezoeken en daar gesprekken te voeren met
diverse personeelsleden. Tot slot horen we dat er frequent gesprekken
gevoerd worden met de gemeente Nijmegen.
Kansen om interne verantwoording verder te ontwikkelen
Als het stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau (zoals beschreven
onder KA1) verder wordt ontwikkeld en tot uitvoering komt, kan ook
de interne verantwoordingslijn tussen de scholen en het bestuur (en
vervolgens naar de Raad van Toezicht) zich verdiepen. Er kunnen
aanvullende afspraken gemaakt worden over de kwaliteitsonderdelen
die de school zichtbaar moet maken en op basis van welke
evaluatiegegevens en normen zij zich moeten verantwoorden aan het
bestuur.
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2.2. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur zorgt voor een werkend
kwaliteitszorgstelsel dat ook in de
toekomst waarborgt dat het zicht
heeft op de onderwijskwaliteit van
de scholen.

Bij het volgende 'Vierjaarlijks
onderzoek bij bestuur en scholen'
beoordelen we opnieuw of het
bestuur aan de deugdelijkheidseisen
voldoet.

Bestuur en schoolleiding dragen zorg
voor een school die tenminste aan
de basiskwaliteit voldoet.

In het vierde kwartaal van 2021
voeren wij een herstelonderzoek uit
om te beoordelen of de school aan
de basiskwaliteit voldoet.

Bestuur
Kwaliteitszorg (KA1), art. 10 WPO
Het bestuur heeft niet gezorgd voor
een stelsel van kwaliteitszorg
waarmee het nu en in de toekomst
op een aantal essentiële onderdelen
van het onderwijsleerproces zicht
heeft op de kwaliteit van de scholen.
Scholen
Basisschool De Muze (24DA)
Kwaliteitszorg (KA1), WPO, art. 10
en art. 12, 4e lid
De school heeft geen eigen stelsel
van kwaliteitszorg waarmee zij op
een systematische manier zicht krijgt
op de kwaliteit van de behaalde
resultaten en het
onderwijsleerproces.
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3 . Resultaten
verificatieactiviteiten
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting weer van de gesprekken
die we voerden in twee sessies met vier directeuren, van drie
gesprekken met de directies op hun school (SBO De Windroos, locatie
Lindenholt, basisschool Aquamarijn en basisschool Nutsschool
Lankforst) en met de medewerkers van de stafafdeling onderwijs van
de stichting.
We verifieerden in deze gesprekken hoe de besturing en het beleid van
de stichting doorwerken in de aansturing van de school of de afdeling
onderwijs. In de gesprekken met de directeuren en op de scholen
spraken we ook over de kwaliteitszorg van de school zelf, in relatie tot
de kwaliteitszorg van het bestuur.
Uit de gesprekken met alle directeuren maken we op dat bijna alle
scholen een externe audit hebben gehad of dat een audit gepland is.
In opdracht van het bestuur zijn op basis van de resultaten van deze
audits interventies vastgelegd in de jaarplannen. De medewerkers van
de stafafdeling onderwijs zijn betrokken bij het vervolgtraject van
deze verbeterthema’s. Bij sommige scholen, die al geruime tijd
geleden de audit hebben gehad, zijn (tussen)evaluaties geweest, die
geleid hebben tot bijstelling of continuering van de
verbeteronderwerpen. Verder werken de stafafdelingen ook met
jaarplannen. Uit het gesprek met de medewerkers van de stafafdeling
onderwijs maken we op dat hun jaarplan nu de basis vormt voor hun
werkzaamheden, dit in tegenstelling tot voorgaande schooljaren.
(Tussen)evaluaties leiden tot aanpassingen van de jaarplannen.
Hiermee zien we dat het cyclisch werken op basis van plannen steeds
meer vorm gaat krijgen.
In de gesprekken met de directeuren is ook gesproken over het
kwaliteitszorginstrument (WMK) dat de meeste scholen van Conexus
gebruiken in het stelsel van kwaliteitszorg op schoolniveau. In de
gesprekken blijkt dat het voor de directeuren niet helder is welke rol
dit instrument gaat spelen in het stelsel van kwaliteitszorg op
bestuursniveau. Het bestuur kan beschikken over de gegevens uit dit
instrument, maar onduidelijk is of het bestuur deze informatie ook
betrekt in haar sturing op de onderwijskwaliteit. Hierbij speelt volgens
de directeuren wel mee dat de maatschappelijke ontwikkelingen
vanwege de corona pandemie een beperkende rol hebben gespeeld in
een verdere ontwikkeling van dit stelsel op bestuursniveau.
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Uit de gesprekken met alle medewerkers van de stichting blijkt dat
met name in de kwaliteitscultuur de grootste stappen zijn gezet. Zo
zien directeuren dat er meer verbinding tussen collega-directeuren
ontstaat waardoor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor
de scholen en de stichting is gegroeid. De onderwijsinhoudelijke
gesprekken in het directieberaad en de inloopmomenten dragen hier
ook aan bij.
Verder geven de directeuren aan dat het vertrouwen in het bestuur
groeiende is, maar ook nog broos is. Dit komt volgens hen onder meer
doordat zij meer betrokken worden bij beleidsontwikkeling door
participatie in klankbordgroepen en projectgroepen. En ook de sinds
kort opgestarte gesprekscyclus voor directeuren met het bestuur
draagt hier aan bij.
Een andere grote verandering die in alle gesprekken aan de orde
kwam was de duidelijkheid die er nu is in de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van het bestuur, de stafafdelingen en de
directeuren. De directeuren voelen zich nu meer eigenaar van hun
plannen en ervaren dat zij aangesproken worden op hun
verantwoordelijkheid. Ook zien de directeuren dat de stafafdelingen
steeds meer een ondersteunende rol innemen en dat zij als directeur
de verantwoording kunnen blijven dragen. Wel blijkt uit alle
gesprekken dat ook voor dit onderwerp alertheid geboden blijft. Er
regelmatig aandacht aan schenken en een heldere communicatie over
de onderlinge verwachtingen zijn veel gehoorde opmerkingen in de
gesprekken.
Tot slot worden in de gesprekken nog twee onderwerpen genoemd
die verbeterd zijn, te weten de communicatie vanuit het bestuur en de
stafafdelingen naar de scholen (onder meer door de nieuwsbrief) en
de begeleiding van startende directeuren.
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4 . Resultaten herstelopdrachten
Naar aanleiding van de herstelopdrachten die wij in het vorige
onderzoek hebben geformuleerd voor De Bloemberg, Schakelklassen,
De Muze en De Wingerd hebben wij gesprekken gevoerd met het
schoolmanagement van alle drie scholen.

4.1. Ontmoetingsschool De Bloemberg,
Schakelklassen
Op 21 januari 2020 voerden wij op basisschool De Bloemberg,
Schakelklassen een verificatieonderzoek uit. Hoewel wij de standaard
Aanbod als 'Voldoende' hebben beoordeeld tijdens dit onderzoek,
hebben wij voor de tweede keer een herstelopdracht gegeven voor
het aanbod voor burgerschap en sociale integratie. Aan dit onderdeel
was weliswaar aandacht besteed, maar er was nog steeds geen sprake
van een vastgesteld en beredeneerd aanbod.
Op 3 juni 2021 hebben wij het aanbod burgerschap en sociale
integratie met de directeur van De Bloemberg, Schakelklassen en het
bestuur van Conexus besproken. De themaweken, waar de school
tijdens het vorige onderzoek al mee werkte, zijn van doelen voorzien
en de school houdt in haar visie op dit onderdeel rekening met de
specifieke leerlingenpopulatie. Het programma 'Actief Burgerschap'
omvat vier deeldomeinen, waaraan voldoende aandacht wordt
besteed, zo laat de jaarplanning zien. Ook is er onderscheid gemaakt
in de lesstof tussen de onder- en bovenbouw. Meten en evalueren in
hoeverre de leerlingen de lesstof eigen hebben gemaakt gebeurt door
afname van aangepaste vragenlijsten en het geven van opdrachten
(presentatie, tekening, rollenspel). Mooi is dat de school ook gericht
'oefenplaatsen' inricht en observeert én vastlegt hoe de leerlingen het
geleerde in de praktijk (kunnen) brengen.
Hiermee voldoet De Bloemberg, Schakelklassen aan de wettelijke
eisen rondom dit aanbod.

4.2. 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 uitvoerig gesproken
over de manier waarop de school zicht krijgt én houdt op de
ontwikkeling van alle leerlingen (standaard OP2). Hoewel deze
standaard als 'Voldoende' werd beoordeeld, moest de school nog een
flinke slag maken om de analyses van de leerresultaten en de
afstemming van het onderwijs aan elkaar te koppelen.
Op 7 juni 2021 hebben wij een verificatieactiviteit uitgevoerd om te
bepalen of de school er nu wel in slaagt om beter zicht te krijgen op de
ontwikkeling van haar leerlingen en om te zorgen voor voldoende
afstemming van het aanbod en de instructie op verschillen tussen
leerlingen.
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Op de Wingerd is na het onderzoek van de inspectie in januari 2020
een externe audit uitgevoerd, waarbij met name het didactisch
handelen als risicofactor werd benoemd.
Dit heeft geleid tot het formeren van drie hoofdwerkgroepen voor
rekenen en wiskunde, opbrengstgericht werken en handelen en
bewegend leren. Bovendien wordt de focus op het onderwijs nu
vooral gelegd op het onderwijskundig leiderschap en op de
onderwijsinhoudelijke activiteiten vanuit de stuurgroep
(bouwcoördinatoren, intern begeleiders en de taal- en rekenspecialist
van de school):
• Klassenmanagement en leertijd;
• Opbrengst- en handelingsgericht werken;
• EDI;
• Zicht op ontwikkeling, gerelateerd aan de eigen schoolnormen;
• Zicht op ontwikkelen, gericht op het jonge kind en
taalachterstanden.
Er is een aangepaste werkwijze ontwikkeld, waarbij leerresultaten de
basis vormen om het onderwijs op het (gepaste en gewenste) niveau
van de leerlingen af te stemmen. Hier worden primair de
schoolnormen voor gebruikt. Vervolgens geven de groepsplannen de
leerkrachten voldoende handvatten voor verder handelen in de
groepen. Wij hebben gezien dat de groepsplannen en de daaruit
voortvloeiende week- en werkplannen (hierin wordt duidelijk welke
leerlingen in aanmerking komen voor herhaling, extra instructie,
verdieping of verrijking) een goede basis zijn om scherper zicht te
krijgen op wie extra uitdaging of juist extra hulp nodig heeft.
Uit het gesprek dat wij voerden met het managementteam van De
Wingerd en de stafmedewerker Onderwijs van Conexus komt naar
voren dat de school er nu in voldoende mate in slaagt om handen en
voeten te geven aan de hierboven geschetste ontwikkelingen. Hoewel
gemeld wordt dat niet iedere leerkracht even vaardig is in het
toepassen van de nieuwe werkwijze, hebben wij er op basis van dit
gesprek voldoende vertrouwen in dat de school dit traject succesvol
zal voortzetten. Op termijn zal dit ook te zien moeten zijn in de
leerresultaten. De school is zich hier van bewust, zeker als het gaat om
de tamelijk zorgelijke resultaten in de huidige groep 7, na de
zomervakantie groep 8. De planning en het groepsplan voor met
name deze groep is nu nog behoorlijk globaal. Een diepere analyse
van de E7-toetsresultaten kan straks daarom zeker bijdragen aan een
beredeneerdere en effectievere afstemming van het onderwijs in deze
groep.

4.3. Basisschool De Muze
Op 24 januari 2020 hebben wij op basisschool De Muze een onderzoek
naar risico's uitgevoerd vanwege de achterblijvende resultaten.
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Net zoals op basisschool De Wingerd constateerden wij een risico in
de manier waarop de school zicht krijgt én houdt op de ontwikkeling
van alle leerlingen (standaard OP2). Hoewel deze standaard als
'Voldoende' werd beoordeeld, moest de school nog een flinke slag
maken om de analyses van de leerresultaten en de afstemming van
het onderwijs aan elkaar te koppelen. Daarnaast hebben wij de
standaard Kwaliteitszorg (KA1) als 'Onvoldoende' beoordeeld: er was
toen nog geen eigen stelsel van kwaliteitszorg waarmee De Muze op
een systematische manier zicht kreeg op de kwaliteit van de behaalde
resultaten en het onderwijsleerproces. Dit vonden wij een duidelijke
tekortkoming, aangezien de school niet voldeed aan de wettelijke eis
(WPO, art. 10 en art. 12, 4e lid). Zowel het inrichten van een stelsel
voor kwaliteitszorg als - in het verlengde daarvan - de noodzakelijke
ontwikkelingen en verbeteringen prioriteren, uitvoeren en vooral
borgen waren de opdrachten die wij voor de school formuleerden.
Wij hebben op 7 juni 2021 een gesprek gevoerd met de interimdirecteuren en de intern begeleiders van De Muze, de stafmedewerker
Onderwijs en de voorzitter van het College van Bestuur van Conexus.
Momenteel is de huidige directeur voor langere tijd afwezig.
Er zijn op De Muze meerdere activiteiten uitgezet om goed zicht te
krijgen op waar de school staat; dat ontbrak tot nu toe of was geen
gedeeld beeld in de driehoek team, schoolleiding en bestuur. De
externe audit (oktober 2020) en de zogenoemde situationele analyse
(april 2021) hebben geleid tot een verbeterplan, dat op heldere wijze
aangeeft waar de school zich op dient te verbeteren. Daaraan
gekoppeld beschrijft het jaarplan 2021-2022 gedetailleerd op welke
manier de acties, activiteiten en scholingen in het jaar zijn gepland.
Dat is voor De Muze een veelheid van onderdelen. Soms zijn deze
cruciaal in de kwaliteit van het onderwijs, soms vooral in de
randvoorwaardelijke sfeer. Einddoel is steeds: het verbeteren van de
leerresultaten op de basisvaardigheden en het voldoen aan de
basiskwaliteit waar het gaat om de dagelijkse praktijk in de school
(onder meer een aanbod dat ten minste aan de kerndoelen voldoet,
goed zicht op ontwikkeling van alle leerlingen en didactisch handelen
dat planmatig en doelgericht inspeelt op de verschillende behoeften
en niveaus van de leerlingen). Ook zijn er activiteiten om te komen tot
een stelsel en een systematiek die de kwaliteit van het onderwijs op
alle onderdelen in kaart brengen.
Het moet hier worden gezegd dat er heel veel inspanningen zijn
verricht om dit alles in kaart te brengen, van een duidelijke prioritering
te voorzien en te zorgen dat alle acties op een eenduidige en werkbare
manier worden uitgevoerd en geborgd: het is helder waar de school
aan wil én moet werken en hoe zij dit voor ogen ziet. In het gesprek
dat wij voerden komt dit naar voren. Tegelijkertijd wordt ook gesteld
dat dit hele traject weliswaar op schrift is vastgelegd, maar dat het
zich echt nog in de beginfase bevindt. Het zal dus enige tijd duren
voordat de verbeteringen daadwerkelijk zichtbaar zijn.
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Wij zien dit ook en hebben besloten om de standaard Kwaliteitszorg
(KA1) op dit moment nog niet te beoordelen. Wij hebben met het
bestuur afgesproken om in november/december 2021 – met als basis
het verbeterplan en het jaarplan – een onderzoek op de school uit te
voeren. Dit geeft de school de gelegenheid om beredeneerd te werken
aan de verbeteractiviteiten.
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5 . Reactie van het bestuur
De waarnemingen van de inspectie, gedeeld in het
terugkoppelingsgesprek en in dit rapport zijn herkenbaar voor het
bestuur. Het beeld dat de inspectie heeft is een beeld wat past bij de
realiteit en ontwikkeling van onze organisaties ook in de ogen van het
bestuur. Het terugkoppelingsgesprek en de gesprekken die onderdeel
waren van het onderzoek zijn als open en constructief ervaren.
Het kwaliteitsonderzoek van december 2019 tot februari 2020, waarbij
fors wat tekortkomingen zijn geconstateerd, heeft geresulteerd in 3
onvoldoendes op de standaarden Kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en
verantwoording en dialoog. In eerste instantie is door een drietal
interim bestuurders gefocust op de meest acute zaken. Per 1-1-2021 is
een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur aangetreden en
vervolgens een lid CvB per 1-6-2021. Uiteraard heeft het nieuwe
bestuur voortgebouwd op hetgeen in de interim periodes is aanpakt
en/of opgestart. Er is in korte tijd hard gewerkt aan het vertrouwen
binnen de organisatie. Het zal, zeker in het licht van de onrustige jaren
die Conexus heeft gekend, nog de nodige tijd vergen om het
vertrouwen in het bestuur te bestendigen. Hier blijft volop aandacht
voor op de agenda van RvT en bestuur.
De woorden van waardering die de inspectie in de rapportage en het
gesprek hebben geuit, zijn welkom en verdiend. Er is inderdaad hard
gewerkt. Het is fijn dat ook de inspectie dat ziet en aangeeft dat er
gewerkt is aan de juiste zaken en dat het in deze korte tijd gelukt is om
een professionele en transparante kwaliteitscultuur te realiseren. Dat
alles terwijl in een groot deel van deze periode de beperkingen rond
Covid enorm zijn, dat maakt ons trots.
De wijze waarop bestuur haar stelsel van kwaliteitszorg verder vorm
wil geven, is nog niet duidelijk beschrijft de inspectie. Ook deze
constatering is juist. Misschien is het passender om te zeggen dat de
uitwerking nog in ontwikkeling is. Het gaat dus om een geplande
onduidelijkheid. De ontwikkeling is ingezet en gebeurt bewust in
stappen. Hierdoor wordt er stap voor stap en samen gebouwd.
In de tussenliggende tijd, voor het eigen nieuwe systeem van
kwaliteitszorg gereed is, wordt gewerkt met externe audits. Op deze
wijze zorgt het bestuur dat zij zicht heeft en houdt op de kwaliteit. Dat
dit zicht er momenteel is bij het bestuur, is gelukkig ook duidelijk voor
de inspectie.
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