Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 3 december 2019

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij de directie van Stichting Kindergemeenschap Albert
Schweitzer. We hebben onderzocht of de directie op school zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
De basiskwaliteit van het lesgeven is op orde. De directie heeft een
werkwijze waarmee gestuurd kan worden op de kwaliteit van het
onderwijs. Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan
zijn financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.

Bestuur: Stichting
Kindergemeenschap Albert
Schweitzer
Bestuursnummer: 42330
School onder bestuur:
Albert Schweitzerschool
Totaal aantal leerlingen:266
Teldatum: 1 oktober 2019
BRIN: 03QS

Wat moet beter?
De leerkrachten moeten beter de afspraken nakomen die gemaakt zijn
op de school en de directie moet daar beter op toezien. Hiervoor krijgt
de school een herstelopdracht.
Wat kan beter?
Leerkrachten kunnen beter afstemmen op verschillen tussen de
leerlingen. Vooral kinderen die meer en moeilijkere leerstof
aankunnen, krijgen nu te weinig uitdaging.
Wij geven de intern toezichthouder in overweging om in het volgende
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop.
Daarnaast vinden wij dat het bestuur in de volgende jaarverslagen
meer aandacht kan geven aan de verantwoording over de middelen
die zijn verkregen uit het samenwerkingsverband en de toelichting
hiervan in het huidig verslagjaar.
Vervolg
Wij maken een afspraak met de school over de herstelopdracht zodat
afspraken binnen de school goed worden nageleefd.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode juni - oktober 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Kindergemeenschap Albert
Schweitzer in Didam. 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 de directie doelen afgesproken met de school, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft de directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert de directie actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op directieniveau en op
schoolniveau. Bij een zogenaamde eenpitter (een bestuur met één
school) valt dit samen.
Op het niveau van de directie richt het onderzoek zich met de vier
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze standaarden te kunnen beoordelen, doen we niet alleen
onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken we
tevens de onderwijskwaliteit van de school, de Albert
Schweitzerschool waarvoor het verantwoordelijk is.
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

4/15

voldoende is; het onderzoek laat zien of de directie voldoende
informatie heeft over de school en of sturing op de kwaliteit door de
directie ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats
zicht op de onderwijskwaliteit van de school.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen, ouders,
docenten en verschillende lessen bezocht.
Om een beeld te krijgen van de basiskwaliteit hebben we de
standaarden Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen
onderzocht.
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.
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 Albert Schweitzerschool bij ons
binnengekomen die opvolging vereisen.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
directieniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het verificatieonderzoek op
de Albert Schweitzerschool.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

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
bestuurs/directieniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie (KA) en Financieel beheer (FB).
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel
beheer op bestuursniveau. Over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie geven we (nog) geen totaaloordeel. We beoordelen alleen
de drie standaarden KA1, KA2 en KA3 afzonderlijk.
In het figuur daaronder 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.
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Samenvattend oordeel
De standaarden Kwaliteitszorg en ambitie en Verantwoording en
dialoog beoordelen we als Voldoende. Het bestuur zorgt voor
onderwijs van niveau en stuurt op verbetering van de
onderwijsprocessen en resultaten. We beoordelen de
Kwaliteitscultuur echter als Onvoldoende. De aandacht voor een
cultuur waarin het samen verbeteren van het onderwijs voorop staat
moet versterkt worden. Het maken en borgen van afspraken waarmee
de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen kan worden
gerealiseerd behoeft verbetering.
Wij zien 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.

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

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
We beoordelen deze standaard als Voldoende. De directie zorgt voor
een stelsel van kwaliteitszorg op de school. Er zijn toetsbare doelen
geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen
worden gehaald. De oorzaken van eventuele tekortschietende
onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig wordt een plan
van aanpak opgesteld door directie en teamleden. Na het opstellen
van het plan worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. Het
toezichthoudend bestuur volgt de voortgang van deze verbeteringen
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onder andere door middel van gesprekken met het
managementteam. Daarnaast maakt de intern begeleider
opbrengstanalyses die worden gedeeld met de directie, het team en
het toezichthoudend bestuur.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende. De directeur en het
toezichthoudend bestuur handelen volgens de code goed bestuur en
deze leidt in beginsel tot een integere organisatiecultuur. Op
schoolniveau missen we de gezamenlijke, voortdurende verbetering
van professionaliteit van directie en team. Het team is hierbij wel
bezig met het maken van een verbeterslag. Op dit moment is er echter
nog geen sprake van een professionele kwaliteitscultuur waarbinnen
gezamenlijke ambitie, collegiale consultatie en aanspreekbaarheid
van collega's herkenbaar is. We zien dat gemaakte
afspraken onvoldoende geborgd zijn en dat er geen controle, dan wel
terugkoppeling plaatsvindt binnen het team en de directie op de
gemaakte afspraken. Dit komt ook terug in de gesprekken die gevoerd
zijn met teamleden en directie.
Dat houdt in dat vanwege het niet consequent nakomen van
afspraken over het aanbod en de didactiek, er geen sprake is van een
zodanige inrichting van het onderwijs dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen (art. 8, eerste lid,
WPO en art. 12 vierde lid en art. 10 WPO). Dat is de basis voor deze
Onvoldoende. Het team en de directie geven wel aan dat er langzaam
een verbetering optreedt. Dit hebben we tijdens het bezoek ook
ervaren in de gesprekken met de leerlingen en leerkrachten. Een van
de leerkrachten zei treffend: 'We zijn op weg van eiland naar wij-land.'

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
We beoordelen verantwoording en dialoog met een Voldoende. De
stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzerschool voldoet aan de
wettelijke eisen. Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd. Binnen
de medezeggenschapsraad worden ouders en personeel betrokken bij
de beleids- en besluitvorming. Jaarlijks brengt het bestuur verslag uit
over de bereikte doelstellingen.
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2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de standaarden
voor Financiële continuïteit en Financiële rechtmatigheid. Voor
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.

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.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

6,15

6,02

6,24

6,49

6,58

6,67

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,87

0,87

0,87

0,89

0,90

0,90

Weerstandsvermogen

< 5%

61,0%

67,4%

64,6%

62,2%

64,9%

68,4%

Huisvestingsratio

> 10%

9,0%

8,6%

6,4%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

12,4%

8,3%

0,8%

0,9%

3,1%

1,4%

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.
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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 doelmatig
gebruik van rijksmiddelen:
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het jaarverslag
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 jaarverslag over 2018. Over de
volgende vragen zou het toezichthoudend orgaan zich in het
bestuursverslag kunnen uitspreken.
• Is er voldoende financiële deskundigheid in de
onderwijsinstelling?
• Is er voldoende helderheid over de financiële doelen?
• Worden de beschikbare middelen gebruikt als sturingsinstrument
om de beleidsdoelen van de instelling te realiseren?
• Worden de beschikbare middelen rechtmatig en doeltreffend
ingezet?
Wij vragen de intern toezichthouder om voortaan in de jaarverslagen
hieraan meer aandacht te geven.
• Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband.
Naast verantwoording aan het samenwerkingsverband over de inzet
van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in zijn eigen
jaarverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet aan
een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in het
jaarverslag 2018 beperkt zien hoe het geld voor passend onderwijs is
besteed. Het bestuur zou hierin meer inzicht kunnen geven door een
koppeling te maken naar de doelen uit het ondersteuningsplan. Wij
verwachten daarom dat het bestuur in de volgende jaarverslagen
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.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Het bestuur
KA2; Het bestuur draagt in
onvoldoende mate zorg voor een
professionele kwaliteitscultuur (art.
8, eerste lid WPO) en (art. 12 vierde
lid en art. 10, WPO)

Het bestuur zorgt voor een
verbeterslag op het gebied van een
professionele kwaliteitscultuur.
Er dient een verbetering plaats te
vinden op het borgen van gemaakte
afspraken en de controle en
terugkoppeling op deze gemaakte
afspraken binnen de school.
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In het derde kwartaal van 2020
vinden
voortgangsgesprekken plaats tussen
inspectie, bestuur, directie en
teamleden om de ontwikkelingen op
het gebied van KA2 te volgen.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. Basisschool Albert Schweitzer

Zicht op ontwikkeling
Deze standaard voldoet aan de basiskwaliteit en krijgt het oordeel
Voldoende. De school volgt de ontwikkeling van de kinderen met
observaties, methode-gebonden en methode-onafhankelijke toetsen.
De leraren analyseren de resultaten en delen de kinderen in op
instructieniveaus. Voor kinderen die meer ondersteuning behoeven,
plannen de leraren extra instructietijd. Deze vindt veelal plaats tijdens
de inloop. We stellen vast dat er verschillen zichtbaar zijn tussen de
groepen in de voorbereidingsmappen voor wat betreft het plannen
van de extra hulp. Door concreter het onderwerp en het doel te
beschrijven kan de extra hulp aan effectiviteit winnen en borgt de
school dat alle kinderen de passende zorg ontvangen.
Didactisch handelen
Het didactisch handelen beoordelen we eveneens als voldoende al
zien we ook hier dat er kansen zijn tot verbetering. In de groepen zien
we over het algemeen een taakgerichte werksfeer; er wordt rustig
gewerkt. De leraren geven de instructies volgens een afgesproken
instructiemodel. We zien echter sterke verschillen tussen de
verschillende groepen waar het de afstemming betreft. In een aantal
groepen worden de leerlingen te lang bij de centrale instructie
gehouden en zien we dat deze leerlingen te weinig worden
uitgedaagd. In het leerlingengesprek kunnen de kinderen vrij
precies aangeven dat dit sterk verschilt per leraar. Door beter
presterende leerlingen eerder aan het werk zetten en bijvoorbeeld
meer denk-activerende vragen te stellen en verdiepende opdrachten
te geven, kan de afstemming worden versterkt. Wij zien een sterke
relatie tussen de borging van afspraken op schoolniveau, de mate
waarin afspraken worden nagekomen binnen het team en de
verschillen tussen de groepen.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
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.
Het toezichthoudend bestuur en de directeur met mandaat kijken
terug op een prettige samenwerking met de inspecteurs en hebben
waardering voor het integere en deskundige oordeel. We
onderschrijven de bevindingen van de inspectie. In deze reactie geven
we aan op welke wijze we de bevindingen betrekken bij de verdere
ontwikkeling van de bestuurlijke kwaliteitszorg.
De afgelopen twee jaar heeft het toezichthoudend bestuur in
samenspraak met de directeur de ambities bepaald voor de wijze van
toezichthouden en deze uitgewerkt in een toezichtskader. We zijn blij
met de waardering van de inspectie voor de vastgestelde doelen en de
uitwerking hiervan. Hiermee bouwen we voort op de eerder
aangebrachte scheiding tussen toezichthoudend en uitvoerend
bestuur. De opmerkingen die gemaakt zijn voor de verbetering van het
jaarverslag zullen bij het volgende verslag verwerkt worden.
De directie heeft met het team de afgelopen jaren gebouwd aan een
professionele leergemeenschap waarin de ontwikkeling van leerlingen
centraal staat. Dat heeft onder meer geleid tot het schoolbreed
invoeren van het ‘handelingsgericht werken’. We zijn blij dat dit bij de
inspectie zichtbaar was en dat ‘Zicht op ontwikkeling’ en ‘Didactisch
handelen’ met een voldoende worden gewaardeerd.
Hiermee ligt er een goede basis om ook op alle punten van de
standaard ‘Kwaliteit en ambitie’ voldoende te gaan scoren. De
inspectie stelt vast dat daarvoor verbetering nodig is van de
‘Kwaliteitscultuur’, één van de drie beoordeelde kwaliteitsaspecten bij
deze standaard. Het bestuur erkent dit en in het nieuwe schoolplan
benoemen ook het team en de directeur dat verbetering nodig is.
Rekening houdend met de gegeven toelichting en met de reeds in
gang gezette verbeterslag, ziet het bestuur in het oordeel
‘onvoldoende’ zowel een aanmoediging als een duidelijke opdracht
voor het team en de directeur. We hebben vertrouwen in een goede
uitvoering van de herstelopdracht en zullen daar vanuit onze
verantwoordelijkheid op toezien en bij ondersteunen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

