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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting tot het Verstrekken van
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gouda. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Stichting tot het
verstrekken van Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag
Bestuursnummer: 34919

Aantal scholen onder bestuur: 1
Totaal aantal leerlingen: 453

Wat gaat goed?
Het bestuur van Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Gouda zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en gaat verstandig met zijn geld om. Het bestuur
bewaakt de kwaliteit door regelmatig gesprekken met de directeur
van de school te voeren en door zelf lessen te bezoeken op de school.
Ook kijkt het bestuur of de leerlingen op leergebied en op
gedragsgebied voldoende presteren. Bovendien bekijkt het bestuur de
tevredenheidsvragenlijsten die ouders en het personeel regelmatig
invullen. Hierdoor heeft het bestuur zicht op de kwaliteit van het
onderwijs. Ook communiceert het bestuur duidelijk en open met de
adviesraad, de directeur en het personeel.

Onderzochte school:
Graaf Jan van Nassauschool
BRIN: 04OM

Wat moet beter?
In dit onderzoek hebben we op bestuursniveau en op schoolniveau
geen onderdelen gezien die vanuit wettelijke eisen vragen om
verbetering.
Wat kan beter?
Op bestuursniveau zijn er onderwerpen die beter kunnen. Zoals
gezegd heeft Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Gouda een behoorlijk beeld van de
onderwijskwaliteit. Het bestuur kan het beeld over de kwaliteit van
het onderwijs nog completer maken door duidelijke afspraken te
maken over wanneer het lesgeven goed, of juist niet goed, is.
Daarnaast kan het bestuur duidelijker met de directeur afspreken wat
er bereikt moet worden om het onderwijs op de school verder te
verbeteren.
Het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend deel van het
bestuur kunnen duidelijker afspreken wie wat doet en waarom.
Tenslotte kan het bestuur aan anderen - bijvoorbeeld de adviesraad of
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het samenwerkingsverband - vragen om feedback te geven of het
bestuur de goede dingen doet en de dingen goed doet. Dit kan ervoor
zorgen dat het bestuur regelmatig stilstaat bij en nadenkt over zijn
eigen functioneren en hierdoor scherp en alert blijft.
Vervolg
Wij hebben met het bestuur geen afspraken hoeven te maken dat iets
verbeterd moet worden. We nemen het bestuur op in de nieuwe
ronde van onderzoeken over vier jaar.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de
Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde
Grondslag te Gouda. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende
vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de
hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Het bestuur van de stichting bestaat uit
een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur. Wanneer in
het rapport over het bestuur wordt gesproken, wordt hiermee
het uitvoerend bestuur bedoeld.
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Om Kwaliteitszorg en
ambitie te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
We onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau
verschillende typen onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is (altijd) 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
onderzoek 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.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek (alleen) 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.
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• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leraren en
verschillende lessen bezocht. Voor de verantwoording van de precieze
inrichting van het onderzoek verwijzen wij naar het
onderzoeksprogramma.
In het onderzoek op de school verifiëren we de werkwijze van het
bestuur aan de hand van een inspectieoordeel over de feitelijke
kwaliteit op de volgende standaarden:
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
SK1 Veiligheid
De standaarden OP2 en OP3 worden geverifieerd omdat tijdens het
startgesprek naar voren is gekomen dat met name op dit gebied
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. SK1
wordt meegenomen in het verificatieonderzoek om vast te stellen of
het bestuur op dit gebied aan de wettelijke eisen voldoet en omdat de
school aangaf hier graag de blik (en het oordeel) van de inspectie op te
willen hebben.

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

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het
verificatieonderzoek op de Graaf Jan van Nassauschool.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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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 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 school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
De Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op
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Gereformeerde Grondslag te Gouda zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en voor deugdelijk financieel beheer. We
beoordelen de standaarden van de gebieden Kwaliteitszorg en
ambitie en Financieel beheer daarom als voldoende.
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van zijn school, de
sturing op kwaliteitsverbetering ligt - vanwege de
onderwijsinhoudelijke expertise - vooral bij de directeur. Het bestuur
is hier echter nauw bij betrokken doordat de directeur het bestuur
systematisch betrekt bij en informeert over de kwaliteitsverbetering.
Het bestuur en de directeur werken gezamenlijk op een cyclische wijze
aan kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van het onderwijs. Dat
betekent dat het bestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit van zijn
school en op een planmatige wijze aan kwaliteitsverbetering werkt.
Het bestuur van de Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs
op Gereformeerde Grondslag te Gouda kent een professionele
kwaliteitscultuur, waarin men transparant en integer handelt. De
bestuursleden - allen vrijwilligers - werken volgens de Code Goed
Bestuur. Het bestuur communiceert open en duidelijk naar alle
betrokkenen en belanghebbenden over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school. Dit bevordert het draagvlak bij
de diverse geledingen, zoals de adviesraad, de ouders en het
personeel.

Het bestuur
en de directie
werken
gezamenlijk
aan de
verbetering
en de borging
van de
onderwijskwaliteit

De financiële positie van het bestuur is in orde. Er zijn geen verhoogde
risico’s voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle
onderzochte deugdelijkheidseisen op dit kwaliteitsgebied.

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. Vervolgens geven wij antwoorden op drie deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het
bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van zijn school, het
sturen op kwaliteitsverbetering heeft het bestuur vooral bij de
directeur belegd. Het bestuur gebruikt een stelsel van kwaliteitszorg
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om zicht te krijgen op de onderwijskwaliteit op de school. Het bestuur
baseert zich op de gegevens die beschikbaar zijn vanuit het
kwaliteitszorgsysteem dat gebruikt wordt. Hierbij gaat het zowel om
de resultaten van de leerlingen op de kernvakken en op sociaalemotioneel gebied als om gegevens uit de periodieke
tevredenheidspeilingen onder personeel en ouders. Daarnaast vult
het bestuur deze gegevens aan met informatie van de directeur.
Ook leggen zowel het bestuur als de directeur regelmatig
klassenbezoeken af.
Wij vinden dat het bestuur zich kan versterken door het zicht op
onderwijskwaliteit uit te breiden, met name wat betreft het
onderwijsproces. Zo missen wij een geobjectiveerd beeld van het
didactisch en pedagogisch handelen van de leraren. Door het stelsel
voor kwaliteitszorg bijvoorbeeld aan te vullen met de gegevens van de
klassenobservaties die door het bestuur en de directeur worden
uitgevoerd, vergroot het bestuur zijn zicht op de kwaliteit van het
onderwijsproces. Hierdoor kan het bestuur tijdig ingrijpen wanneer er
sprake zou zijn van een teruglopende onderwijskwaliteit. Een
voorwaarde hiervoor is echter dat het bestuur helder heeft wat de
eigen ambities en daaraan gekoppelde doelen zijn ten aanzien van de
onderwijskwaliteit en wanneer het onderwijs daar aan voldoet.
Het bestuur is hier momenteel mee bezig, het ontwikkelt een
document - genaamd 'bestuursstructuur' - waarin zowel de visie, de
verantwoordingscyclus als de managementstructuur helder worden
omschreven. Tevens is de school voornemens in het nieuwe
schoolplan een scherpere focus te leggen op langetermijndoelen.
Omdat het document 'beleidsstructuur' nog in ontwikkeling is en het
nieuwe schoolplan in 2019 start, ontbreken momenteel nog heldere
criteria geformuleerd vanuit eigen ambities waar het onderwijs op de
school - naast de wettelijke eisen – aan moet voldoen, maar deze
zullen op korte termijn duidelijk zijn. Op basis van deze criteria kan het
bestuur vervolgens concrete en toetsbare afspraken maken met de
directeur over de te bereiken resultaten. Vervolgens is het van belang
dat het bestuur systematisch evalueert of de school de gestelde
doelen bereikt.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Het bestuur van de Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs
op Gereformeerde Grondslag te Gouda kent een heldere structuur en
een professionele kwaliteitscultuur, waarin men transparant en
integer handelt. Binnen de kleinschaligheid van de organisatie
bestaan korte communicatielijnen, waardoor er snel gehandeld kan
worden.
Het bestuur is zoals gezegd bezig zijn beleid, ambities en visie op
kwaliteitscultuur vast te leggen in een beleidsstuk genaamd
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'bestuursstructuur'. Het bestuur handelt al wel conform de Code Goed
Bestuur in het primair onderwijs. Het toeziendhoudend deel van het
bestuur zegt erop toe te zien dat het bestuur conform deze code
handelt. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op
bestuursniveau zijn nog niet helder vastgelegd in een
managementstatuut. Ook dit wordt momenteel uitgewerkt in het
genoemde beleidsstuk. Het bestuur hecht er veel belang aan dat dit
document ook daadwerkelijk de praktijk beschrijft, derhalve trekt men
veel tijd uit voor de ontwikkeling van dit document. Hierbij betrekt het
bestuur ook expertise van externen. Het is positief dat de
betrokkenheid van het toezichthoudend deel van het bestuur groot is.
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen uitvoerend bestuur en
toezichthoudend bestuur is echter soms minder helder.
Hierdoor bestaat de kans dat de kritische afstand tussen beide delen
van het bestuur te klein wordt. Het bestuur kan zich nog versterken
door scherp te krijgen of de rollen, taken en verantwoordelijkheden
van het uitvoerend en het toezichthoudend bestuur in de praktijk zijn
verdeeld en afgebakend zoals beschreven in onder andere de
bestuursstructuur en de Code Goed Bestuur.
Het bestuur vindt professionalisering belangrijk en faciliteert het
personeel hierin. Het zijn vooral de directeur en de leraren die
bepalen op welke wijze zij de professionalisering inhoudelijk invullen.
Professionalisering vindt zowel op individueel niveau als op
teamniveau plaats en wordt steeds gekoppeld aan de
schoolontwikkeling en/of de individuele professionele ontwikkeling
van de leraar. Verder houdt het bestuur - via de directeur - van alle
personeelsleden een bekwaamheidsdossier bij.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
Het bestuur communiceert open en transparant naar alle betrokkenen
en belanghebbenden over de eigen prestaties en ontwikkelingen en
die van de school. Dit bevordert het draagvlak bij de diverse
geledingen, zoals de adviesraad, de ouders en het personeel. Ook is er
mede hierdoor sprake van een groot wederzijds vertrouwen tussen
het bestuur, de directeur en de adviesraad.
De diverse geledingen ervaren het bestuur en de directeur als
toegankelijk en de samenwerking als prettig. Het bestuur en het
toezichthoudend deel van het bestuur hebben de directeur
gemachtigd om zich namens hen te verantwoorden naar het
personeel en naar de ouders middels nieuwsbrieven. Het bestuur
verantwoordt zich verder jaarlijks via het wettelijk verplichte
jaarverslag. Wij vinden dat de inhoud van deze verantwoording meer
expliciet mag waarbij niet alleen ingegaan wordt op wat het bestuur
doet maar ook hoe het dat doet.
Het bestuur overlegt met de adviesraad over zaken waarover hij
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advies moet geven, de adviesraad geeft daarnaast ook ongevraagd
advies. Deze adviezen worden door het bestuur gewaardeerd en
serieus genomen. Het bestuur kan zich nog versterken door dit orgaan
ook te gebruiken om feedback te krijgen over de kwaliteit van het
eigen handelen. Ook met externe partijen, zoals bijvoorbeeld het
samenwerkingsverband of andere besturen, zouden dit soort
gesprekken gevoerd kunnen worden om daardoor vanuit een breder
perspectief te kunnen reflecteren op het eigen beleid.

2.2 Financieel beheer

Het
bestuur opereert
transparant en
kan rekenen
op veel
draagvlak

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Vervolgens geven we antwoord op
deelvraag vier.

Is het financieel beheer deugdelijk?
Financiële continuïteit
Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel hieronder is er immers geen sprake van waarden die
wijzen op een mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het
onderwijs op de korte of middellange termijn. In ons onderzoek
vonden wij geen belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.
Dat de rentabiliteit in enkele jaren negatief is, is gegeven de zeer
solide vermogenspositie geen probleem voor de continuïteit.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten.
De raming van het aantal leerlingen in de ContinuïteitsParagraaf
(Copa) in het jaarverslag over 2016 is beduidend optimistischer dan de
DUO-raming. Het bestuur baseert deze raming op ‘doopcijfers van de
kerkelijke gemeenten uit de achterban’. Het verdient aanbeveling om
de betrouwbaarheid van die raming nader te onderbouwen. Ook het
vraagstuk van de huisvesting / het onderhoud waarover het
bestuur ook in gesprek is met de gemeente verdient volgens ons een
financiële analyse die duidelijk maakt of en welke financiële
consequenties daaruit kunnen voortkomen.
In het bestuursverslag 2016 staat op pagina 22 een verwijzing naar
‘het financieel beleidsplan dat in mei 2011 is vastgesteld’ voor het
gewenste niveau van de personele reserve. Het is inzichtelijker
wanneer het bestuur de betreffende kwantitatieve onderbouwing
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expliciteert.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij de Stichting tot het Verstrekken
van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gouda kwamen
de volgende onderwerpen aan de orde.
Voor een transparante verantwoording over de besteding van de
publieke middelen is het nodig dat het bestuur in het jaarverslag
nader aangeeft waaruit de private activiteiten precies bestaan: welke
activiteiten vallen onder de kostenplaatsen ‘bestuur’ en ‘bibliotheek’
en welke activa worden daarbij gebruikt?
In het bestuursverslag geeft het bestuur zelf al aan dat de scheiding
van bestuur en toezicht nog verder wordt ontwikkeld, en ook het
risicobeheersysteem komt in de CoPa nog niet echt uit de verf.
Maatregelen met effecten in het kader van het risicobeheer, of
vanwege het interne toezicht ontbreken in het bestuursverslag. We
verwachten dat het bestuur hier gedegen aandacht aan besteedt in de
volgende bestuursverslagen, omdat een volledige en duidelijke
verantwoording erg belangrijk is voor betrokkenen zodat zij zich een
goed beeld kunnen vormen van de sturing in de organisatie en van
verwachte ontwikkelingen.

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

Indicatie

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

8,25

10,12

9,02

9,79

10,13

10,54

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,91

0,92

0,91

0,92

0,92

0,92

Weerstandsvermogen

< 5%

101,9%

96,60%

94,63%

93,65%

92,71%

92,25%

Huisvestingsratio

> 10%

4,1%

4,90%

5,4%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,31%

0,83%

-1,98%

-1,79%

0,15%

0,46%
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
We zijn nagegaan of het bestuur voldoende en de juiste informatie
heeft over de kwaliteit van het onderwijs op zijn school. Aan de hand
van drie standaarden hebben we dat onderzocht.
De beoordeling van de standaarden tijdens het verificatieonderzoek
komt overeen met het beeld dat het bestuur heeft van de kwaliteit op
de school. Dit betekent dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van
het onderwijs op de school.

3.1 Graaf Jan van Nassauschool

Leraren hebben zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen
De leraren hebben voldoende zicht op de cognitieve ontwikkeling van
hun leerlingen. Zij houden hier met behulp van toetsen, observaties
en leerlingenwerk zicht op en zij gebruiken deze informatie om de
leerlingen in te delen in instructiegroepen. Het team geeft met behulp
van groepsplannen gedifferentieerd les; dit is een proces in
ontwikkeling waarbij zij meer en meer de stap maken van het volgen
van de ontwikkeling naar het gericht sturen hiervan. Het
daadwerkelijk afstemmen van het onderwijs op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen is dan ook een aandachtspunt
voor de Graaf Jan van Nassauschool. De leraren volgen met name de
differentiatie die de methode aangeeft. De volgende stap is om deze
differentiatie meer toe te spitsen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. De school kan dit realiseren door het onderwijs meer te
gaan sturen op basis van concrete en ambitieuze doelen, zowel op
school-, als groepsniveau en individueel niveau. Daarnaast is het van
belang dat zij de analyse en de evaluatie van het geboden onderwijs
scherper uitvoert. Hierdoor kunnen de leraren het zicht op de
ontwikkeling van leerlingen nog beter vertalen naar een passende,
planmatige en doelgerichte aanpak.
Basisvaardigheden bij alle leraren op orde
De inspectie heeft samen met observanten van de school
klassenobservaties uitgevoerd. Na het samen kijken hebben de school
en de inspectie hetzelfde beeld over het niveau van het didactisch
handelen van de leraren. Ondanks verschillen tussen leraren, zijn de
basisvaardigheden van het lesgeven bij alle leraren op orde. De lessen
hebben een logische opbouw en de leraren geven een duidelijke,
doelgerichte uitleg. Daarbij is er sprake van structuur en rust tijdens de
lessen waardoor leerlingen taakgericht kunnen werken.
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Een kans voor de school is om de meer complexe
leerkrachtvaardigheden – zoals bijvoorbeeld het bewust stellen van
leer- en denkvragen op het niveau van de leerling en het geven van
betekenisvolle feedback gericht op het leerproces – verder te
ontwikkelen.
De school kan zich daarnaast nog verbeteren in het differentiëren. De
leraren geven vaak een klassikale instructie waarbij zij soms
onvoldoende rekening houden met de onderwijs- en
instructiebehoeften van (groepen) leerlingen. Er zijn bijvoorbeeld
leerlingen die lang moeten wachten voor ze aan de slag kunnen,
terwijl ze de instructie al begrijpen. De school heeft dit zelf ook
geconstateerd en is voornemens haar onderwijs beter op deze
(meer)begaafde leerlingen af te stemmen. Ook kan de leraar bij een
instructie meer de interactie met de leerlingen opzoeken en daarmee
de eigen centrale rol verkleinen. Verder liggen er mogelijkheden om
meer activerende werkvormen te gebruiken. Hiermee is een begin
gemaakt, ook dit is een proces in ontwikkeling waarbij verschillen
tussen leraren zichtbaar zijn.

De Graaf Jan van Nassauschool heeft een sterk veiligheidsbeleid
De school brengt jaarlijks - middels een vragenlijst die voldoet aan de
wettelijke eisen - in beeld of de leerlingen zich veilig voelen op school.
Uit de resultaten blijkt dat dit inderdaad grotendeels zo is. De intern
begeleiders bespreken de uitkomsten van de vragenlijst met de
leraren en soms ook met de leerlingen. Op basis van deze
uitkomsten - en andere relevante gegevens - stelt de school een
groepsplan op het gebied van gedrag op.

Veel
leerlingen
voelen zich
veilig

De school heeft een veiligheidsplan waarin staat op welke wijze de
school de veiligheid van de leerlingen waarborgt en pesten tegen gaat.
Ook heeft de school een coördinator sociale veiligheid aangesteld.
Een volgende stap is om het effect van de plannen op het gebied van
gedrag te monitoren. Daarnaast is het ook een kans voor de school
om eigen ambities te formuleren voor wat betreft de
veiligheidsbeleving van de leerlingen.
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4 . Reactie van het bestuur
In juni 2016 ontvingen we ons inspectiebezoek dat één keer in de vier
jaar plaatsvindt. Omdat er sprake is van een nieuw toezichtskader
heeft de Onderwijsinspectie nieuwe bezoeken ingepland zonder
rekening te houden met de verstreken termijn. In augustus 2017
ontvingen we dus opnieuw bezoek. Voor de organisatie een spannend
moment. De vorige keer mochten we met een basis-arrangement
verder. Het onderdeel ‘zicht op ontwikkeling’ kreeg de beoordeling
zwak. We zaten op de goede weg, maar moesten het resultaat nog
boeken. Het bestuur en het personeel waren benieuwd of er in het
afgelopen jaar voldoende vorderingen waren gemaakt om deze ‘zwak’
weg te werken. Ook waren we benieuwd op welke wijze het nieuwe
inspectiekader tot uiting zou komen.
Deze keer was er sprake van een bezoekdag aan school en een
bezoekdag voor het bestuur. Ook de directeur, de adviesraad en
diverse geledingen uit het personeel zijn bij de gesprekken betrokken.
In het verslag is uitgewerkt welke onderdelen aan de orde zijn
gekomen.
We mogen terugkijken op twee intensieve, maar ook leerzame dagen.
We hebben ervaren dat de inspecteurs vooral de rol van ‘critical friend’
hebben aangenomen. De betrokkenen van de school gaven bij diverse
onderdelen een presentatie, de inspecteurs vroegen door op de
onderdelen waar ze wilden onderzoeken of er aan de wettelijke eisen
werd voldaan en gaven waar nodig hun aanbevelingen als er naar hun
mening punten waren die verbeterd kunnen worden. Er werd een
duidelijke scheiding aangegeven wat wettelijk verplicht is en wat beter
kan.
Aan het einde van de tweede dag werden de bevindingen aan alle
geïnteresseerde betrokkenen van de school gepresenteerd. De school
heeft de zwakke score van ‘zicht op ontwikkeling’ weggewerkt. Er was
sprake van dusdanige progressie dat er sprake is van een voldoende.
We zijn hier erg blij mee.
Ook na deze bezoekdag is weer duidelijk geworden dat het onderdeel
‘veiligheid’ bovengemiddeld ‘scoort’. Hier wordt door de school
ruimschoots in geïnvesteerd. Zowel op het gebied van peilen als
maatregelen die genomen worden.
Bij meerdere onderdelen werd de nadruk gelegd op het ‘concretiseren
van doelen’. Om een ‘goed’ te scoren zal de school vooral op schoolen bestuursniveau concrete doelen moeten stellen en deze doelen
toetsen. De komende jaren zullen we ons beraden op welke
onderdelen dit wenselijk en doelmatig is.
Samengevat mogen we concluderen dat we het bezoek als positief
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hebben ervaren. Niet alleen vanwege de positieve score, maar ook
vanwege de opbouwende wijze van gesprek en feedback.
We mogen hier niet onvermeld laten dat de Heere alleen de eer
toekomt. Hij was het die de wijsheid, krachten en de gezondheid gaf
om, op welke plaats we dan ook werkzaam zijn, dit resultaat te
bereiken.
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