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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het
Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks
onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van Openbaar Primair
Onderwijs Almelo (OPOA). We 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.

Samenvatting over het bestuur

Wat gaat goed bij het bestuur?
Het bestuur van OPOA heeft zicht op de onderwijskwaliteit van de
scholen. Het brengt de onderwijskwaliteit in beeld door bijvoorbeeld
informatie te verzamelen over de leerresultaten van de leerlingen.
Ook voert het bestuur gesprekken met de directeuren van de scholen
om te weten te komen hoe het gaat op de scholen. Het bestuur heeft
vastgelegd wat het aan onderwijskwaliteit van de scholen verwacht.
Wanneer scholen daar niet aan voldoen, dan moeten zij zich
verbeteren. Het bestuur ondersteunt de scholen om beter te worden.
Samen met zijn scholen werkt het bestuur aan continue verbetering
van de onderwijskwaliteit. Daartoe heeft het bestuur een plan
opgesteld. We zien dat de directeuren van de scholen hun plannen
afstemmen op het plan van het bestuur. Het plan van het bestuur leeft
daardoor ook voldoende op de werkvloer.

Wij waarderen de professionele kwaliteitscultuur bij OPOA als goed.
Dat doen we omdat we zien dat het bestuur, de directeuren en de
leraren van de scholen allemaal werken aan hun eigen kennis en
vaardigheden. Het bestuur ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling
van zijn medewerkers door daarvoor tijd en geld vrij te maken. Een
mooi voorbeeld daarvan is de OPOA Academie.
We zijn bovendien tevreden over de kwaliteitscultuur bij OPOA omdat
het bestuur zorgt voor een veilige omgeving voor alle medewerkers.
Voor de medewerkers is duidelijk wat zij van het bestuur kunnen
verwachten en zij kunnen het bestuur op zijn woord geloven.

Het bestuur vertelt zowel aan de mensen binnen als buiten OPOA hoe
het gaat met het onderwijs. Binnen OPOA informeert het bestuur de
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Aantal scholen onder bestuur: 9
Totaal aantal leerlingen: 2637

Lijst met onderzochte scholen:
OBS De Weier (14XW)
OBS De Bonkelaar (21QH)
OBS Het Letterveld (13XS)
OBS De Kubus (15ND)
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gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.
Buiten OPOA informeert het bestuur de gemeente, andere
schoolbesturen en de overheid zoals de inspectie. Daarvoor schrijft
het bestuur een goed leesbaar jaarverslag.

Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel

geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed

onderwijs

Wat moet beter bij het bestuur?
We hebben tijdens dit vierjaarlijks onderzoek geen wettelijke
tekortkomingen bij het bestuur aangetroffen die direct om
verbetering vragen.

Wat kan beter bij het bestuur?
Veel informatie die het bestuur verzamelt over de onderwijskwaliteit
van de scholen gaan over de leerresultaten van de leerlingen. Het is
belangrijk dat het bestuur ook informatie verzamelt over hoe het gaat
met het onderwijsleerproces, zoals het lesgeven van de leraren en de
zorg die de leerlingen krijgen. Het bestuur kan dan op tijd ingrijpen als
dat nodig is. Overigens, hiervoor zou het ook goed zijn als het bestuur
af en toe in gesprek gaat met de leraren van een school zonder dat de
directeur erbij is. Dan kan het bestuur ook van de leraren zelf horen
hoe het gaat op de school.

Om tijdig te kunnen ingrijpen is het ook belangrijk dat het bestuur
bepaalt wanneer het tevreden is. Voor bijvoorbeeld de leerresultaten
van de leerlingen heeft het dit al goed gedaan. Wanneer het bestuur
tevreden is over het onderwijsleerproces, zoals het lesgeven van de
leraren, is niet duidelijk. Als het bestuur bepaald heeft wanneer het
ook over het onderwijsleerproces tevreden is, dan weten de scholen
beter wat van hen wordt verwacht.

Het punt van tevredenheid kunnen de scholen bovendien gebruiken
als zij hun eigen onderwijskwaliteit willen evalueren. Nu waarderen de
scholen hun onderwijskwaliteit met goed, voldoende of ‘kan beter’.
Het is niet duidelijk of voor alle scholen de goed, voldoende of ‘kan
beter’ hetzelfde betekenen. Hierdoor zijn de evaluaties niet met elkaar
te vergelijken.
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De raad van toezicht bevraagt regelmatig het bestuur over de
onderwijskwaliteit van de scholen. De raad van toezicht heeft nog niet
bepaald wanneer zij tevreden is over de onderwijskwaliteit. Als zij dat
zou doen dan kan dat het gesprek met het bestuur verrijken.

Het bestuur heeft ook regelmatig overleg met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Wij vinden dat er in deze vergaderingen nog
te weinig wordt gesproken over de onderwijskwaliteit. Het bestuur
zou hiervoor het initiatief kunnen nemen en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad kunnen informeren over de
onderwijskwaliteit.

Ten slotte kunnen de jaarverslagen van de scholen verbeteren. Nu zijn
de jaarverslagen vooral een beschrijving van wat de school het
afgelopen schooljaar gedaan heeft. De jaarverslagen vertellen nog
niet of de school haar doelen heeft bereikt en of de school tevreden is
over het afgelopen schooljaar.

Samenvatting over de scholen

Wat gaat goed op de scholen?
Wij hebben vier scholen van OPOA bezocht, namelijk OBS De Weier,
OBS De Bonkelaar, OBS Het Letterveld en OBS De Kubus. We zien dat
ook op de scholen veel goed gaat.

Op OBS De Weier en OBS De Bonkelaar zijn we nagegaan of de leraren
voldoende zicht hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. Dat is
het geval. De leraren weten welke leerlingen moeite hebben met de
leerstof en hoe zij deze leerlingen kunnen helpen. Wanneer leraren
vandaag merken dat een leerling de uitleg niet heeft begrepen, krijgt
deze leerling in dezelfde week een extra uitleg. Ook leerlingen die
grote leerachterstanden hebben, worden geholpen.

Op de vier bezochte scholen hebben we meerdere lessen bijgewoond.
We zagen dat leraren een duidelijke uitleg van de leerstof geven en
zorgen voor een taakgerichte werksfeer. Hierdoor letten de leerlingen
op tijdens de uitleg en werken zij geconcentreerd aan de opdrachten.
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De leraren houden ook rekening met verschillen die er zijn tussen de
leerlingen. Sommige leerlingen krijgen een extra uitleg terwijl andere
leerlingen eerder aan de slag mogen en moeilijkere opdrachten
krijgen.

We zien dat de scholen die we bezochten allemaal werken aan hun
onderwijskwaliteit. Voordat de scholen bepalen wat zij willen
verbeteren, gaan zij eerst na wat goed gaat en wat beter kan. Zij kijken
dan bijvoorbeeld naar de leerresultaten van de leerlingen, maar ook
naar wat de leerlingen van de school nodig hebben. Een deel van de
leerlingen op de Almelose basisscholen komt uit gezinnen met weinig
geld of waar ouders minder tijd en aandacht aan hun kinderen kunnen
geven. De scholen houden hier rekening mee door bijvoorbeeld extra
aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen en na schooltijd de leerlingen extra lessen te geven. Dit kan
ervoor zorgen dat de scholen voldoende leerresultaten met hun
leerlingen behalen.

Op drie bezochte scholen waarderen wij de kwaliteitscultuur met een
goed. Op deze scholen zien we dat de directie en de leraren intensief
samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Gezamenlijk
bepaalt men wat men wil verbeteren. Vervolgens werken teams van
leraren deze plannen verder uit. Het is mooi om te zien dat de directie
van deze scholen de leraren een belangrijke rol geeft in het
verbetertraject. Voor alle vier bezochte scholen geldt dat de leraren
ook werken aan de verbetering van hun eigen kennis en vaardigheden.

Wat moet beter op de scholen?
De wet verwacht dat scholen met een vooraf bepaalde en
uitgeschreven werkwijze gericht werken aan verbetering van hun
onderwijs. Op OBS De Weier en OBS De Bonkelaar mist zo’n
werkwijze. Op deze scholen is niet altijd duidelijk wat de school wil
verbeteren, hoe zij dat wil doen en wanneer ze wil nagaan of er
voldoende verbetering is. We geven het bestuur daarom de opdracht
om deze tekortkoming weg te werken. Overigens, ook op deze twee
scholen werken de directie en de leraren aan verbetering van het
onderwijs maar dus niet op een eenduidige wijze.

Alle scholen in Nederland moeten een schoolplan hebben dat voldoet
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aan de wet. Het schoolplan van OBS De Weier voldoet niet aan de wet.
Wij geven het bestuur hiervoor een herstelopdracht.

Wat kan beter op de scholen?
De leraren van OBS De Weier en OBS De Bonkelaar hebben voldoende
zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Voor leerlingen met een
grote leerachterstand kunnen de leraren nog beter nagaan welke
leerstof de leerling niet goed begrijpt. Dan kunnen de leraren ook
beter bepalen wat deze leerlingen aan extra hulp nodig hebben.

In hun lessen kunnen de leraren nog meer rekening houden met
leersterke leerlingen. We zagen dat deze leerlingen soms tijdens de
uitleg van de leerstof eerder aan de slag mochten. Soms kregen deze
leerlingen ook moeilijkere opdrachten. Wij denken dat de scholen de
leersterke leerlingen nog meer kunnen uitdagen met moeilijkere
leerstof, moeilijkere opdrachten of juist heel andere soorten
opdrachten dan uit het taal- of rekenboek.

Vervolg
Over vier jaar, in het schooljaar 2021-2022, krijgt het bestuur opnieuw
een onderzoek. In de tussentijd kijken we elk jaar of we risico's zien bij
het bestuur of op de scholen. Mocht dit zo zijn, dan gaan we hierover
in gesprek met het bestuur.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in de periode half januari tot half februari 2018
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stg. Openbaar Primair
Onderwijs Almelo (OPOA). 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.

Om de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van een deel van de scholen waarvoor het bestuur
verantwoordelijk is. Op de scholen van OPOA hebben we in het kader
van het vierjaarlijks onderzoek de volgende typen onderzoek
uitgevoerd:

• Verificatieonderzoek
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
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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.

• 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.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht
op de verschillende scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek
is ingezet. Daarbij geldt dat de onderzoeken op OBS De Weier en OBS
De Bonkelaar een verificatieonderzoek betrof waarbij het
stelselonderzoek geïncorporeerd was.
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Verificatie

School* 1 2 3 4

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ●

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ●

OP4 (Extra) ondersteuning ● ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ●

*) 1. OBS De Weier; 2. OBS De Bonkelaar; 3. OBS Het Letterveld; 4. OBS
De Kubus

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie, zoals de bestuurder, de kwaliteitsmedewerker
van het bestuur en de directeuren van de scholen. We hebben ook
gesproken met leraren en verschillende lessen bezocht. Ten slotte
hebben we een gesprek gevoerd met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht van OPOA.

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. Ten slotte is in hoofdstuk 4 de reactie van
het bestuur op het onderzoek en de 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 we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het oordeel is op het kwaliteitsgebied Financieel beheer; voor het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen wij
vooralsnog enkel de standaarden. Aan de hand van deze oordelen
geven we verderop een kwalitatieve beschrijving van de
kwaliteitsgebieden.

Onderstaand is ook weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
Op grond van ons vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur en zijn
scholen concluderen wij dat het bestuur in voldoende mate stuurt op
de kwaliteit en er sprake is van deugdelijk financieel beheer.

Het stelsel van kwaliteitszorg waarmee het bestuur werkt, stelt het in
staat om de onderwijskwaliteit te bewaken en te bevorderen. Het
bestuur functioneert daarbij transparant en integer. Over doelen en de
resultaten van zijn beleid verantwoordt het bestuur zich tegenover
interne en externe belanghebbenden. Ook voert het over de doelen en
resultaten een actieve dialoog met betrokkenen.

Als het gaat om het beleid van het bestuur dan herkennen we dat in
ruim voldoende mate op de scholen van het bestuur. De beleidskeuzes
die het bestuur in zijn strategisch beleid maakt, zien we op hoofdlijnen
terug in de jaarplannen van de scholen.

Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de
korte of middellange terijn geen risico's voor de financiële
continuïteit bij het bestuur. Het bestuur voldoet aan de onderzochte
standaarden 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.

Context
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) bestaat uit
negen basisscholen die allen liggen in de gemeente Almelo. Eén van
deze basisscholen heeft tevens een locatie waar onderwijs aan
nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 14 jaar wordt verzorgd. De
stichting wordt bestuurd vanuit het zogeheten Raad van
Toezichtmodel waarbij er sprake is van een scheiding tussen bestuur
en intern toezicht. Het bestuur ligt in handen van een eenhoofdig
college van bestuur; een raad van toezicht vervult de functie van
intern toezichthouder. Het bestuur wordt ondersteund door de
medewerkers van het stafbureau.

In het afgelopen decennium heeft OPOA te maken gehad met een
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relatief groot aantal bestuurswisselingen. Dat had niet altijd een
gunstig effect op de zorg voor kwaliteit vanuit het bestuur en de
kwaliteitscultuur binnen OPOA. De huidige bestuurder is sinds
augustus 2014 aan OPOA verbonden. Alle betrokkenen die wij hebben
gesproken zijn positief over de constructieve sfeer, focus op
onderwijskwaliteit en bovenal de rust die afgelopen jaren is ontstaan.

De gemeente Almelo heeft al een aantal jaren te maken met een
krimp van de leerlingenpopulatie. Naast deze demografische
ontwikkeling spelen ook structurele wijzigingen zoals de eerdere
invoering van passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg. Om
adequaat te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen hebben de
grootste schoolbesturen in de gemeente Almelo – waaronder OPOA -
een gezamenlijke visie opgesteld, de zogeheten Almelose
Scholenvisie. Deze visie heeft zowel betrekking op de inhoud van het
onderwijs – bijvoorbeeld het streven naar Integrale Kindcentra (IKC) –
als de huisvesting zoals het sluiten en fuseren van basisscholen.

Heeft het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en
verbetert het op basis daarvan het onderwijs (KA1)?
Het bestuur van OPOA heeft vanuit een stelsel van kwaliteitszorg
voldoende zicht op de kwaliteit van de onderwijsresultaten en het
onderwijsleerproces van zijn scholen.

De wijze hoe het bestuur zicht krijgt op die kwaliteit heeft het
beschreven in het ‘Kwaliteitshandboek OPOA’. Het
Kwaliteitshandboek maakt duidelijk wanneer het bestuur tevreden is
over de onderwijskwaliteit (de zogeheten indicatoren), wat zijn
ambities zijn en wat het in de praktijk wil zien (de zogeheten
werkafspraken). De inhoud van het Kwaliteitshandboek heeft het
bestuur vertaald naar een ‘Matrix Kwaliteitszorg’. Deze matrix maakt
bovendien duidelijk welke instrumenten de scholen in kunnen zetten
om hun eigen kwaliteit in beeld te brengen. Het gaat dan in hoge mate
om kwantitatieve (of gekwantificeerde) data als de tussen- en
eindopbrengsten, doorstroom- en uitstroomcijfers,
tevredenheidscijfers of ziekteverzuim. In aanvulling op de meer
kwantitatieve data verzamelt het bestuur ook ‘zachte’ data over de
onderwijskwaliteit. Daartoe voert het bestuur gesprekken met
directeuren, legt het groepsbezoeken af, laat het zo nodig externe
audits uitvoeren en vraagt het scholen zichzelf te evalueren aan de
hand van het inspectiekader.

De informatie die het bestuur heeft over de onderwijskwaliteit van
zijn scholen, wendt het aan om de mate van ondersteuning en sturing
te bepalen. Scholen waar het bestuur risico’s ziet in de
onderwijskwaliteit of in de randvoorwaarden die nodig zijn voor
kwalitatief goed onderwijs, krijgen meer ondersteuning of worden
actiever aangestuurd. Het bestuur voert dan bijvoorbeeld vaker
gesprekken met de directeur van de school en de stafmedewerker
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Kwaliteit van het bestuur ondersteunt bij de planontwikkeling of
analyse van toetsresultaten. Zo nodigt vindt er een externe audit
plaats.

Het bestuur werkt tevens aantoonbaar aan verbetering van de
onderwijskwaliteit van zijn scholen. Daartoe heeft het een strategisch
beleidsplan opgesteld, dat sturing geeft aan de inhoud van de plannen
van de scholen zoals het schoolplan en de jaarplannen. Het strategisch
beleidsplan bevat toetsbare doelen die het bestuur per speerpunt
verdeeld heeft over de planperiode waarop het strategisch
beleidsplan betrekking heeft. Belangrijke onderdelen van het
strategisch beleidsplan herkennen we ook in de plannen en doelen
van de scholen, zoals de versterking van het didactisch handelen en
het bieden van passend onderwijs. We concluderen daarom dat het
beleid van het bestuur in voldoende mate doorwerkt tot in de scholen.

Wat kan beter?
We zien een aantal verbetermogelijkheden voor de kwaliteitszorg.
Deze hebben betrekking op een omslag van meer reactief naar meer
proactief bestuurlijk handelen, de ‘betrouwbaarheid’ van de gegevens
die het bestuur verzamelt en de schoolzelfevaluatiesystematiek van
het bestuur.

Het bestuur heeft recent zelf al geconstateerd dat het huidige
kwaliteitsbeleid het bestuur meer in staat stelt reactief te handelen
dan proactief te handelen. Wij herkennen deze bevinding als we kijken
naar de inhoud van het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid wordt nu
nog sterk gekenmerkt door indicatoren die betrekking hebben op
‘output’ zoals
de onderwijsresultaten. In veel mindere mate gaan de indicatoren
over de kwaliteit van de onderliggende onderwijsprocessen, zoals de
kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren
of de kwaliteit van de zorg en begeleiding op de scholen. Het
kwaliteitsbeleid biedt het bestuur daardoor nog onvoldoende
handvatten om proactief te sturen op kwaliteitsontwikkeling,
bijvoorbeeld gedurende het verbeterproces op een school. Het vraagt
van het bestuur om óók kwaliteitscriteria of indicatoren op te stellen
die een antwoord geven op de vraag wanneer het bestuur tevreden is
over aspecten van het onderwijsleerproces.

De ‘Matrix Kwaliteitszorg’ vullen scholen zelf in aan de hand van het
Kwaliteitshandboek en een ‘Quick Scan Schoolzelfevaluatie’. Daarbij
waarderen scholen zichzelf als goed, voldoende of ‘kan beter’. Niet
duidelijk is wat de onderliggende criteria zijn voor deze waarderingen
waardoor verschillen tussen scholen niet zozeer kwaliteitsverschillen
hoeven duiden. Het bestuur kan de ‘betrouwbaarheid’ van de
ingevulde gegevens vergroten door eenduidige criteria te formuleren
voor de verschillende waarderingen.
Het bestuur kan de ‘betrouwbaarheid’ van zijn informatie over de
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scholen ook versterken door naast gesprekken met directeuren ook
formele gesprekken met andere teamleden te voeren. Die gesprekken
kunnen bijvoorbeeld gaan over de schoolontwikkeling of de
informatie in de 'Matrix Kwaliteitszorg'.

Hoewel de scholen van OPOA al een wat langere tijd (incidenteel)
vormen van schoolzelfevaluatie uitvoeren, heeft het bestuur in het
voorjaar van 2017 hiertoe een systematiek ontwikkeld. Uit de
gesprekken die wij voerden blijkt dat schoolzelfevaluatie volgens deze
systematiek zich nog in een beginstadium bevindt. Scholen waarderen
zichzelf inmiddels op onderdelen van het huidige inspectiekader,
eventueel ondersteund door de stadmedewerker Kwaliteit. De andere
niveaus van zelfevaluatie, te weten schoolzelfevaluatie door een
schoolbezoek of middels een audit, vinden nog niet (systematisch)
plaats. De inspectie omarmt de ontwikkeling die het bestuur inzet,
zeker ook aangezien er draagvlak voor is onder de directeuren.

Kent het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer (KA2)?
We waarderen de professionele kwaliteitscultuur van het bestuur als
goed. Het bestuur heeft met succes gewerkt aan een integere en
transparante organisatiecultuur waarin medewerkers worden
gestimuleerd en ondersteund voortdurend te werken aan hun eigen
professionaliteit.

Het bestuur van OPOA handelt volgens de code goed bestuur in het
primair onderwijs. Het houdt onder meer in dat er sprake is van een
functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht waarbij eenieders
taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. Ook is herkenbaar dat het
bestuur van OPOA een integere en transparante organisatiecultuur
bevordert.

Zowel binnen het bestuur als op de scholen herkennen we een
gerichtheid op voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit. Iedereen kijkt kritisch naar het eigen handelen om
van daaruit te bepalen wat beter kan en wat beter moet. Het bestuur
ondersteunt en stimuleert het personeel zich te blijven ontwikkelen,
bijvoorbeeld met de OPOA Academie. Medewerkers kunnen bij deze
interne academie trainingen volgen die aansluiten op hun eigen
ontwikkelbehoefte. Andere vormen waarop het bestuur de
ontwikkeling van de medewerkers stimuleert, zijn de
gesprekkencyclus, een gericht mobiliteitsbeleid, scholingstrajecten
verzorgd door de stafmedewerker Kwaliteit en een Talentpool voor
onder meer directeuren en intern begeleiders.

In zijn gerichtheid op professioneel en betrokken medewerkers zoekt
het bestuur bovendien de samenwerking op met externe partijen als
de regionale hogescholen. Zo zijn twee scholen van OPOA zogeheten
‘Academische Basisschool’ en zijn vijf scholen officiële
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opleidingsscholen. Op deze scholen komen opleiden, innoveren en
onderzoeken samen. De school als werkplek fungeert op deze wijze
voor zowel het zittende personeel als de aanstaande leraren als een
aanjager van de professionele ontwikkeling.

Wat kan beter?
Uit de verificatieonderzoeken en het verificatiegesprek met de
directeuren blijkt dat alle leraren beschikken over actuele
bekwaamheidsdossiers. Leraren onderhouden hun bekwaamheid,
veelal afgestemd op het beleid van de school en eigen wensen tot
professionalisering. Het is nog niet (altijd) zo dat de resultaten van de
leerlingen en de beroepsprofielen een rol spelen bij het onderhouden
van de bekwaamheid.

Legt het bestuur intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over de doelen en resultaten en voert het
daarover actief een dialoog (KA3)?
We beoordelen de verantwoording en dialoog vanuit het bestuur over
zijn doelen en resultaten als voldoende. De betrokkenheid van het
bestuur bij de Almelose Scholenvisie is hiervan een mooi voorbeeld.

Intern heeft het bestuur zijn tegenspraak georganiseerd tegenover de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) en de raad van
toezicht. Met de gmr overlegt het bestuur ongeveer zevenmaal per
jaar. Zaken die dan op de agenda staan zijn onder meer het strategisch
beleidsplan, het thema passend onderwijs, de begroting en het
bestuursformatieplan, de vakantieregeling en de Almelose
Scholenvisie. Onderwijsresultaten en onderwijskwaliteit staan nog
niet prominent op de agenda. Uit het gesprek met enkele gmr-leden
blijkt dat de gmr zich tijdig en voldoende geïnformeerd voelt door het
bestuur. Ook wordt de gmr tijdig betrokken bij de beleids- en
besluitvorming, zo geeft men aan.

Het bestuur heeft ongeveer zesmaal per jaar overleg met de raad van
toezicht van de stichting. Onderwerpen die ter sprake komen zijn
onder anderen het strategisch beleidsplan, de Almelose Scholenvisie,
inspectierapporten en de begroting. Tijdens deze overleggen staat
ook de onderwijskwaliteit regelmatig op de agenda, waaronder het
stelsel van kwaliteitszorg, passend onderwijs en het
onderwijsachterstandenbeleid. De raad van toezicht voelt zich
voldoende geïnformeerd en geeft aan in een vroeg stadium te worden
betrokken bij beleids- en besluitvorming.
In het kader van haar werkgeversrol heeft de raad de
resultaatafspraken gemaakt met het bestuur over zijn functioneren.
Over deze afspraken voert de raad functioneringsgesprekken met het
bestuur. Ten slotte voert de raad van toezicht formeel en regelmatig
informeel overleg met de gmr. Beide geledingen geven in het gesprek
met ons aan dat zij de onderlinge relatie als constructief ervaren.
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Het bestuur verantwoordt zich ook tegenover externe
belanghebbenden als de gemeente, schoolbesturen waar het mee
samenwerkt en de overheid. Dat doet zij in eerste instantie via het
bestuursverslag als onderdeel van het jaarverslag van de stichting. We
willen daarbij opmerken dat het jaarverslag van de stichting van
bovengemiddelde kwaliteit is als we het hebben over transparantie,
volledigheid en leesbaarheid. Het bestuur verantwoordt zich
bovendien tegenover de partners met wie zij samenwerking in het
kader van de Almelose Scholenvisie.

Wat kan beter?
Het bestuur kan zijn verantwoording en dialoog zowel intern als
extern versterken. Intern gaat het dan om een kader dat de raad van
toezicht kan ondersteunen bij de uitvoering van haar taak en de
gespreksagenda van de gmr. Extern gaat het dan om versterking van
de jaarverslagen van de scholen.

Het bestuur informeert de raad van toezicht regelmatig over de
onderwijskwaliteit die de scholen realiseren waaronder de tussen- en
eindopbrengsten. Het ontbreekt de raad op dit moment aan een
zogeheten ‘toetsingskader’ waarmee zij kan vaststellen of zij tevreden
is over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Het bestuur en de raad
zouden gezamenlijk een dergelijk kader kunnen opstellen, in lijn met
het Kwaliteitsbeleidsplan, om op deze wijze de dialoog over de
onderwijskwaliteit te verrijken. Het kan daarbij om meer gaan dan
onderwijsresultaten; ook kwaliteitscriteria voor aspecten van het
onderwijsleerproces kunnen onderdeel uitmaken van een
toetsingskader.

Het bestuur spreekt regelmatig met de raad van toezicht over
onderwijskwaliteit. In het gesprek tussen het bestuur en de gmr staat
onderwijskwaliteit niet of nauwelijks op de agenda. We geven het
bestuur mee om ook de gmr proactief te informeren over de
onderwijskwaliteit van de scholen. Het zou dan tenminste kunnen
gaan om het bespreken van de eindopbrengsten van de scholen.

Ten slotte zien we mogelijkheden om de jaarverslagen van de scholen
te verbeteren. Op dit moment zijn deze jaarverslagen vooral
beschrijvend van aard. Zij laten zien welke (verbeter)activiteiten de
scholen het afgelopen schooljaar hebben ondernomen, eventueel
aangevuld met informatie over actuele ontwikkelingen. Het ontbreekt
in de jaarverslagen aan een duidelijke evaluatie van de eerder dat
schooljaar gestelde doelen. De jaarverslagen maken daardoor niet
duidelijk of de school tevreden is over het afgelopen schooljaar.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,04 1,08 0,93 0,84 0,71 0,91

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,65 0,64 0,68 0,68 0,67 0,67

Weerstandsvermogen < 5% 26,40 25,10 23,61 23,45 23,04 22,65

Huisvestingsratio > 10% 5,66 6,50 6,41 nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% -0,58 -0,04 -0,80 -0,90 -0,67 -0,67

continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als ‘voldoende’.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers – ondanks de negatieve rentabiliteit - 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.

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 Stichting Openbaar Primair

Onderwijs Almelo kwam het volgende onderwerp aan de orde:

Toezicht door de interne toezichthouder
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Scholen

Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het

bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht

mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern

toezichthouder (in dit geval de Raad van Toezicht) zijn dan onder

meer, dat deze toe moet (kunnen) zien op de financiële

doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over

de uitoefening van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze

verantwoording hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag

over 2016. Wel heeft het bestuur aangegeven dat deze wettelijke

taken zijn opgenomen in het reglement van de raad van toezicht. Wij

verzoeken de intern toezichthouder, aandacht te besteden aan de

doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn

toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2017. Omdat dit aspect

van het interne toezicht op dit moment sectorbreed nog in

ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit

verzoek ook een expliciete herstelopdracht te geven.

Bestedingen passend onderwijs

In het jaarverslag ontbreekt elke verantwoording over de inzet van

middelen voor passend onderwijs. Wel houdt het bestuur zelf bij welke

middelen waar worden ingezet. Scholen verantwoorden zich jaarlijks

aan het bestuur over de ontvangen middelen via het

schoolondersteuningsprofiel. Wij verwachten dat het bestuur zich niet

alleen intern, maar ook in het eerstvolgende jaarverslag verantwoordt

welke middelen het heeft ontvangen, hoe deze zijn ingezet en of de

beoogde effecten zijn bereikt.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor Stichting Openbaar

Primair Onderwijs Almelo 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 Stichting Openbaar Primair Onderwijs

Almelo hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een

positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg

staan.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Op OBS De Weier en OBS De
Bonkelaar voldoet het stelsel van
kwaliteitszorg niet aan het gestelde
in art. 10 WPO. Het stelsel van
kwaliteitszorg maakt het niet
mogelijk om vast te stellen welke
verbetermaatregelen nodig zijn.
Daardoor kan de school in
onvoldoende mate het onderwijs
afstemmen op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen (art.
12, vierde lid, WPO).

Het bestuur draagt zorg voor herstel
van de tekortkoming. Uiterlijk 1
september 2018 beschikken de
scholen over een stelsel van
kwaliteitszorg dat voldoet aan het
gestelde in de wet.

Het bestuur doet ons uiterlijk 1
oktober 2018 informatie toekomen
waaruit blijkt dat de tekortkoming is
opgeheven.

Wij gaan in het derde kwartaal van
2018 na of de vastgestelde
tekortkomingen zijn opgeheven. Wij
maken daarbij gebruik van de
informatie van het bestuur.

Het schoolplan van OBS De Weier
voldoet niet aan het gestelde in
artikel 12, eerste, tweede en derde
lid, WPO. Het ontbreekt in het
schoolplan aan een beschrijving van
het beleid met betrekking tot de
onderwijskwaliteit, het
onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het stelsel van
kwaliteitszorg. Ook ontbreekt het in
het schoolplan aan het beleid ten
aanzien van de aanvaarding van
materiële bijdragen of geldelijke
bijdragen anders dan
ouderbijdragen.

Het bestuur draagt zorg voor herstel
van de tekortkoming. Uiterlijk 1
september 2018 beschikt OBS De
Weier over een schoolplan dat
voldoet aan de wet, zo nodig
middels separate aanvullingen op
het huidige schoolplan.

Het bestuur doet ons uiterlijk 1
oktober 2018 informatie toekomen
waaruit blijkt dat de tekortkoming is
opgeheven.

Wij gaan in het derde kwartaal van
2018 na of de vastgestelde
tekortkomingen zijn opgeheven. Wij
maken daarbij gebruik van de
informatie van het bestuur.

Bij OBS De Weier en OBS De Bonkelaar hebben wij wettelijke
tekortkomingen vastgesteld. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat
het deze tekortkomingen herstelt. Het bestuur informeert de inspectie
over het herstel waarna de inspectie nagaat of het bestuur aan de
herstelopdracht heeft voldaan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
3.1 OBS Het Letterveld

Context
OBS Het Letterveld is in augustus 2017 gestart als nieuwe basisschool
en is het resultaat van de fusie tussen OBS De Twijn en De Griffel. Er is
sprake van een nieuwe directie, bestaande uit drie personen. De wijk
waarin de school staat, verandert sterk door nieuwbouw. De
leerlingpopulatie verandert eveneens; het aantal leerlingen met een
extra weging neemt af. Gezien het aantal aanmeldingen in de
onderbouw ziet het er naar uit dat de school de komende jaren zal
groeien.

Uitleg volgens een afgesproken didactisch model
Bij dit schoolbezoek zijn vier uitgebreide lesobservaties uitgevoerd.
Daarnaast hebben we nog een paar flitsbezoeken afgelegd. De
observaties zijn samen met de intern begeleider uitgevoerd. We
hebben vastgesteld dat het didactisch handelen van voldoende niveau
is.

De structuur van de lessen is helder en de leerlingen weten wat van
hen verwacht wordt. In de meeste lessen waren de leerlingen
betrokken en actief, dat komt mede door de variatie in werkvormen
en activiteiten, waaronder coöperatieve werkvormen. Leerlingen die
de lesstof (eerder) begrijpen, kunnen direct aan de slag met de
verwerkingsstof. Er zijn nog kansen om de afstemming te versterken
voor beter presterende leerlingen door bijvoorbeeld de het extra werk
meer op maat te aan te bieden.

Leerlingen en leerkrachten samen werken aan gezamenlijk gestelde
doelen die met inzet van een planbord worden besproken en
gezamenlijk worden geëvalueerd. We hebben een mooi voorbeeld
gezien ten aanzien van afspraken over het buitenspelen en het
samenwerken.
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Het systeem van kwaliteitszorg is op orde
De directie en het team van OBS Het Letterveld werken met veel inzet
aan de opbouw van de nieuwe school en de kwaliteitsverbetering. De
basis ligt in een systeem van kwaliteitszorg.

De leerlingenpopulatie is goed in beeld en de school heeft een aantal
werkwijzen en middelen om zowel de opbrengsten als het
onderwijsleerproces systematisch te volgen en te analyseren. Naar
aanleiding van het schoolplan, heeft het team voor het lopende jaar in
gezamenlijk overleg de ambities beschreven. Deze worden uitgewerkt
in een jaarplan. De meeste verbeterplannen worden in de twee
leerteams, bestaande uit de onder- en bovenbouw, nader uitgewerkt.
Verbeterpunt in deze werkwijze is dat de doelstellingen specifieker en
beter evalueerbaar uitgewerkt kunnen worden.

Hoewel wij hebben vastgesteld dat de doelen uit het strategisch
beleidsplan van het bestuur en het schoolplan doorwerken in de
school, viel het op dat deze doelen niet altijd bekend waren bij een
deel van het team.

Verantwoordelijkheden laag belegd
Op OBS Het Letterveld is er sprake van een goede kwaliteitscultuur. Er
werkt bevoegd personeel dat actief haar bekwaamheid onderhoudt,
bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en scholingen die, onder
andere via de OPOA Academie, worden aangeboden.
Verantwoordelijkheden zijn waar mogelijk belegd in de bouwen
(leerteams). Hier spreken leerkrachten met elkaar af aan welke doelen
wordt gewerkt. Er is structureel een mogelijkheid lessen bij elkaar te
observeren. Leren van en met elkaar door visitaties en feedback hoort
bij de kwaliteitscultuur van de school. Het team en de directie
verdienen zeker een compliment voor de wijze waarop de beide
scholen de fusie hebben opgepakt. Ook de leerkrachten die we
spraken waren trots op de wijze waarop binnen een jaar een nieuwe
school is ontstaan.

3.2 OBS De Weier

Voldoende zicht op de ontwikkeling, maar de kwaliteit van de analyse
kan sterker
De zorgstructuur die OBS De Weier biedt voldoende waarborgen dat
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leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Daartoe verzamelt de school vanaf binnenkomst van leerlingen
systematisch informatie over hun ontwikkeling. Op grond van de
uitkomsten van observaties en toetsen bepalen de leraren de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de planning van hun
onderwijs houden de leraren rekening met deze onderwijsbehoeften
door de instructie, verwerkingsstof en onderwijstijd daarop af te
stemmen. Dat gebeurt voor de langere termijn in de groepsplannen;
voor de kortere termijn werken leraren met het ‘interventieschema’.
Het interventieschema benutten de leraren vervolgens om kleine
hiaten in de ontwikkeling weg te kunnen werken. De
interventieschema’s laten zien dat leraren in voldoende mate nagaan
welke vaardigheden hun leerlingen nog niet beheersen. Voor
leerlingen met een stagnerende ontwikkeling of een grote
leerachterstand is een diepgaander analyse echter op zijn plaats. Dan
kan de school, bijvoorbeeld in het groepsplan, ook specifieker
aangeven welke hulp nodig is en het resultaat van de gegeven hulp
evalueren.

Didactisch handelen van voldoende niveau
Op de dag van het onderzoeken hebben wij, samen met observanten
van de school, acht lessen geobserveerd. Op grond van deze
lesobservaties concluderen wij dat het didactisch handelen van de
leraren op OBS De Weier van voldoende niveau is. Bovendien waren
enkele lessen van bovengemiddelde kwaliteit. De leraren leggen de
leerstof duidelijk en aansprekend uit, volgens het door de school
omarmde directe instructiemodel. Daarbij creëren de leraren een
leerklimaat dat het leren van de leerlingen ondersteunt. Leerlingen
tonen zich dan ook actieve en betrokken leerders. Voor leerlingen die
moeite hebben met de leerstof geven de leraren een verlengde
instructie. De leraren kunnen hun didactisch handelen verder
versterken door meer tempo in de les en de relevante strategieën of
aanpakken hardop denkend voor te doen. Daarnaast ligt er ruimte om
de leersterke leerlingen meer uit te dagen.

Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra ondersteuning
We beoordelen de extra ondersteuning op OBS De Weier als
voldoende. Meerdere leerlingen van de school ontvangen extra
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Voor deze
leerlingen stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. De
ontwikkelingsperspectieven die wij hebben bestudeerd, laten zien dat
met extra ondersteuning en begeleiding de school gericht werkt aan
de ontwikkeling van deze groep leerlingen. Ook voor deze groep
leerlingen geldt dat de kwaliteit van de analyses van het leerprobleem
versterkt kan worden.
Het ontbreekt de school aan een schoolondersteuningsprofiel waarin
is vastgelegd wat de school onder extra ondersteuning verstaat en
welke voorzieningen zij kan bieden in aanvulling op de
basisondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Evenmin
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bevat het schoolplan een beschrijving op welke manier het
schoolondersteuningsprofiel wordt betrokken bij het onderwijskundig
beleid. Daarmee voldoet de school niet aan artikel 1 en 8, vijfde lid,
WPO. Wij geven de school daarom een herstelopdracht om deze
tekortkoming weg te werken.

Van activiteiten naar een stelsel van kwaliteitszorg
Het ontbreekt op dit moment op de school aan een stelsel van
kwaliteitszorg (art. 10, WPO). Om deze reden beoordelen we
standaard KA1 Kwaliteitszorg als onvoldoende en geven het bestuur
de opdracht tot het herstellen van deze tekortkoming.
Sinds juli 2017 werkt op OBS De Weier een nieuwe directeur. In de
afgelopen jaren heeft de school te maken gehad met een interim-
directeur en een eerdere directeur die om gezondheidsredenen
afscheid moest nemen. Deze context heeft ertoe geleid dat de
kwaliteitszorg op de school op een lager pitje is komen te staan. De
huidige directeur werkt, samen met andere leden van het
managementteam, voortvarend aan het opnieuw inrichten van een
stelsel van kwaliteitszorg.
Sinds haar aantreden onderneemt de directeur activiteiten om zicht te
krijgen op de onderwijskwaliteit van de school. Zij legt daarom
regelmatig groepsbezoeken af, zet leraren aan tot het analyseren van
toetsresultaten, gaat in gesprek met leraren en leerlingen en kijkt naar
het functioneren van het managementteam. Deze evaluatieve
activiteiten gaan de input vormen voor het opstellen van
verbeterplannen en een nieuw schoolplan. Het is zaak dat de directeur
vanuit de activiteiten die zij nu onderneemt om de kwaliteit in beeld
te brengen, toewerkt naar een stelsel van kwaliteitszorg
Het huidige schoolplan voldoet niet aan het gestelde in artikel 12,
WPO. Het gaat in het kader van de kwaliteitszorg dan onder meer om
het ontbreken van een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg,
een beschrijving van de toetsbare doelen waaraan de school werkt en
een beschrijving van de verbetermaatregelen. We geven het bestuur
hiervoor een herstelopdracht.

Gezamenlijk werken aan verbetering
Op OBS De Weier is in voldoende mate sprake van een
kwaliteitscultuur. Het personeel is bekwaam en onderhoudt die
bekwaamheid ook. Dat doet zij door opleidingen en cursussen te
volgen, scholingsbijeenkomsten van de OPOA Academie te volgen of
als team scholing te krijgen van inhoudelijke experts. Het is nog niet
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zo dat leraren expliciet rekening houden met de bekwaamheidseisen
of resultaten van de leerlingen. Evenmin zijn voor alle leraren de
bekwaamheidsdossiers actueel. Het is mede daarom positief dat de
directeur de gesprekscyclus nieuw leven heeft ingeblazen en een
digitaal systeem van bekwaamheidsdossiers gaat gebruiken.
Bovendien maken de kijkwijzers voor de groepsbezoeken duidelijk dat
de school verschillende bekwaamheidsniveaus onderscheidt. Met de
uitkomsten van de lesobservaties kan de directeur zo nadrukkelijker
sturen op de professionele ontwikkeling van de leraren.

3.3 OBS De Kubus

Effectieve instructie in een gunstig leerklimaat
Op de dag van het onderzoek hebben we samen met observanten van
de school vier lessen bezocht. Deze lesobservaties laten zien dat
leraren in staat zijn om een gunstig leerklimaat te creëren waarin
leerlingen actief betrokken zijn tijdens zowel de uitleg als het maken
van de verwerkingsstof. We beoordelen het didactisch handelen dan
ook als voldoende.
De uitleg van de leraren is duidelijk. In hun uitleg werken de leraren
doelgericht, besteden zij veel aandacht aan de relevante leer- en
oplossingsstrategieën en zijn goed in staat deze strategieën te
‘modellen’. Voor leerlingen die dat nodig hebben, geeft de leraar een
verlengde instructie. Bovendien zijn de leraren van De Kubus goed in
staat een veilig pedagogisch klimaat te scheppen waarin voor alle
leerlingen duidelijk is wat van ze wordt verwacht. Daarnaast zien we
ook mogelijkheden om het didactisch handelen verder te versterken.
Zo kunnen leraren nog meer differentiëren naar de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen en kunnen zij activerende
werkvormen meer inzetten.

Cyclisch en systematisch werkt de school aan de onderwijskwaliteit
Het managementteam en de leraren van De Kubus werken op een
cyclische, planmatige en systematische wijze aan de kwaliteit van het

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 25/31



onderwijs. Dat doet het team aan de hand van het schoolplan, het
ondernemersplan en de traject- en borgingsdocumenten. Hierin
beschrijft zij de toetsbare doelen voor de middellange en korte
termijn, welke verbeteractiviteiten ze onderneemt om die doelen te
bereiken en wie daarbij betrokken zijn. De doelen komen voort uit een
gedegen analyse van de kenmerken van de ouder- en
leerlingenpopulatie en evaluaties van de opbrengsten en het
onderwijsleerproces. De analyses en evaluaties hebben geleid tot een
duidelijke focus in de schoolontwikkeling met een beperkt aantal
speerpunten. Voor de uitvoering van de verbetertrajecten zijn de
verschillende ontwikkelgroepen in eerste instantie verantwoordelijk.
Tijdens studiedagen, zogeheten ‘TOP-avonden’ en
teamvergaderingen betrekken deze ontwikkelgroepen de collega’s bij
beleidsontwikkeling en –uitvoering. Dan vinden ook de tussentijdse
evaluaties plaats. De directie houdt vinger aan de pols door
regelmatig met de coördinatoren van de ontwikkelgroepen te
overleggen. De gehele systematiek zorgt ervoor dat De Kubus op een
goede wijze werkt aan kwaliteitsverbetering. We waarderen de zorg
voor kwaliteit dan ook als goed.

Professionele leergemeenschappen als basis voor de kwaliteitscultuur
Ook de kwaliteitscultuur waarderen wij als goed. In deze waardering
spelen de ontwikkelgroepen een belangrijke rol. In het functioneren
van deze ontwikkelgroepen zijn de kenmerken van een professionele
leergemeenschap goed te herkennen. Zo onderschrijven alle leraren
de visie en ambities van de school en dragen zij actief bij aan de
uitwerking en realisatie daarvan. Leraren in de ontwikkelgroepen
werken intensief met elkaar samen aan kwaliteitsverbetering. Daarbij
zijn zij zowel verantwoordelijk voor de gezamenlijke ambities als hun
eigen professionele ontwikkeling die nodig is om die ambities te
realiseren. De directie stimuleert en faciliteert de professionele
ontwikkeling van leraren, bijvoorbeeld door daarvoor taakuren en
formatie te reserveren, collegiale consultaties mogelijk te maken en
collega’s met specialistische kennis actief in te zetten voor

studiedagen. De gesprekkencyclus en de bekwaamheidsdossiers
helpen leraren in hun ontwikkeling. Het gedeeld onderwijskundig
leiderschap geeft de directie vorm door de coördinatoren van de
ontwikkelgroepen medeverantwoordelijk te maken voor de
uitwerking en realisatie van het onderwijskundig beleid. Ook leggen
deze coördinatoren binnen hun vakspecialisme groepsbezoeken af en
geven zij vervolgens feedback.
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3.4 OBS De Bonkelaar

Een effectief systeem voor preventieve afstemming van het onderwijs
De leraren en intern begeleiders van OBS De Bonkelaar hebben
voldoende zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Daarvoor
werkt de school met een systeem dat sterk is gericht op zogeheten
preventieve afstemming: hiaten in de ontwikkeling snel oppakken om
te voorkomen dat de hiaten leiden tot een leerachterstand. De leraren
gaan daarvoor dagelijks na of hun leerlingen de aangeboden leerstof
beheersen. Voor leerlingen bij wie dat onvoldoende het geval is, geven
leraren diezelfde dag of dezelfde week een herhaalde instructie. Laten
observaties of toetsen alsnog uitval zien, dan vindt in het volgende
blok nogmaals een herhaalde instructie plaats. De school kan laten
zien dat met deze werkwijze er nauwelijks meer leerlingen zijn met
grotere (leerachterstanden. We geven echter als verbeterpunt mee dat
voor leerlingen die wel grotere leerachterstanden hebben, de school
diepgaander analyses uitvoert. Nu weet de school voor deze groep
leerlingen niet altijd te achterhalen wat mogelijke oorzaken zijn voor
de geconstateerde hiaten in de ontwikkeling.

Doelgericht onderwijzen en leren
We beoordelen het didactisch handelen van de leraren op OBS De
Bonkelaar als voldoende. Om te komen tot dit oordeel hebben we op
de onderzoeksdag zeven lessen geobserveerd, samen met
observanten van de school. We zagen dat de leraren een heldere en
doelgerichte uitleg van de leerstof geven. Leraren blijken goed in staat
om de belangrijkste strategie of aanpak hardop denkend voor te
doen. Het draagt zichtbaar bij aan de betrokkenheid van de leerlingen
tijdens de uitleg. Dat geldt ook voor de afstemming van het onderwijs.
Leersterke leerlingen mogen eerder aan de slag met de
verwerkingsstof en voor leerlingen die dat nodig hebben, geven de
leraren een verlengde instructie. Deze verlengde instructie kan aan
kracht winnen; het blijft nu nogal eens bij het samen maken van
opgaven (‘begeleide inoefening’). Ten slotte kunnen de leraren hun
lessen aansprekender maken door de interactie tussen leerlingen uit
te breiden en te verrijken.

De school werkt cyclisch aan de extra ondersteuning
Voor de leerlingen die een ander aanbod of extra ondersteuning en
begeleiding nodig hebben, stelt de school een
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ontwikkelingsperspectief en een zogeheten ‘groeiformulier’ op. Deze
documenten laten in voldoende mate zien dat de school de leerlingen
die dat nodig hebben, een passend aanbod doet en passende
ondersteuning biedt. Ze werkt daarbij doelgericht en evalueert
regelmatig de gestelde doelen. De gestelde doelen zijn nu nog
voornamelijk gericht op een te behalen vaardigheidsscore of –niveau;
het ontbreekt hoofdzakelijk aan doelen in termen van te beheersen
kennis en vaardigheden. Met dergelijke doelen kan de school
nauwkeuriger (tussentijds) evalueren of de leerling zich naar
verwachting ontwikkelt en of de extra ondersteuning effectief is.

Zorg voor kwaliteit maar onvoldoende cyclisch, systematisch en
planmatig
De directie van OBS De Bonkelaar werkt op verschillende manieren
aan de kwaliteit van het onderwijs. Het ontbreekt daarbij echter aan
een stelsel van kwaliteitszorg van waaruit op een cyclische,
systematische en planmatige wijze wordt gewerkt aan
kwaliteitsverbetering (art. 10, WPO). We beoordelen daarom de
standaard KA1 Kwaliteitszorg als onvoldoende.
De directie krijgt nu zicht op de onderwijskwaliteit door
groepsbezoeken, tevredenheidsonderzoeken en de toetsresultaten.
Het is echter onduidelijk welke conclusies zij hieruit trekt en hoe ze de
uitkomsten ervan benut voor het vaststellen van de
verbetermaatregelen. Bovendien ontbreekt het aan een plan waarin
de school duidelijk maakt aan welke beleidsvoornemens zij werkt,
welke toetsbare doelen ze ermee beoogd en hoe ze die doelen wil
bereiken. De wijze waarop de school werkt aan de implementatie van
het expliciete directie instructiemodel voor de vakken rekenen en
begrijpend lezen wijkt hier in positieve zin van af. Het is raadzaam
voor de school om dergelijke plannen ook voor andere
beleidsvoornemens op te stellen, voorafgegaan door een duidelijke
focus op een beperkt aantal beleidsvoornemens. Vanuit dergelijke
plannen kan de directie de leerwerkgroepenteams een duidelijkere
opdracht meegeven binnen gestelde kaders.

Binnen een professionele kwaliteitscultuur werken aan de
gezamenlijke ambities
We waarderen de kwaliteitscultuur op OBS De Bonkelaar als goed. Het
managementteam en de leraren van de school werken ieder vanuit
een eigen en collectieve verantwoordelijkheid aan de realisatie van de
gezamenlijke ambities. Betrokkenen kijken kritisch naar hun eigen
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handelen, vragen feedback daarop van anderen, en spreken elkaar
aan op de gemaakte afspraken. Er is kortom sprake van een
professionele kwaliteitscultuur. Ook de bekwaamheidsdossiers maken
daar onderdeel van uit. Alle betrokkenen in de school werken gericht
aan de verbetering van hun eigen professionaliteit; op eigen initiatief
of gestimuleerd door de directie. Een voorbeeld daarvan zijn de
aanwezige specialisten op het vlak van rekenen, begaafdheid en
veiligheid. Bij de professionalisering spelen daltonopleiding en
–nascholing terecht een voorname rol aangezien de school
daltononderwijs aanbiedt. Ook de leerwerkgroepenteams dragen bij
aan de kwaliteitscultuur van de school, hoewel de functionaliteit
daarvan vergroot kan worden door duidelijkere opdrachten en kaders.
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Reactie van het bestuur4 .
Op koers!

Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo
(OPOA) herkent zich in de uitkomst van het onderzoek op bestuurs- en
schoolniveau en de beschrijving van de ontwikkelingen die binnen de
organisatie goed zichtbaar zijn gebleken voor de onderwijsinspectie.

Tevredenheid overheerst bij het bestuur omdat geconstateerd wordt
dat er sprake is van een professionele kwaliteitscultuur, vertrouwen in
de organisatie en een financieel gezond bestuur.

Een goede kwaliteitscultuur is voor OPOA voorwaardelijk voor het
realiseren van kwaliteitsverbetering. Het bestuur heeft zicht op de
onderwijskwaliteit van de scholen. Samen met de scholen en het
stafbureau werkt het bestuur continue aan verbetering van haar
onderwijskwaliteit.

Er is sprake van een open, duidelijke en transparante
communicatiecultuur, zowel intern als extern gericht. Op alle OPOA
scholen werken leerkrachten, directeuren en medewerkers aan hun
eigen professionele ontwikkeling, daartoe ondersteund en
gestimuleerd door het bestuur. Eigenaarschap en kennisdeling zijn
speerpunten uit het strategisch beleid van OPOA. Het is goed om te
vernemen dat de inspectie de investeringen van het bestuur in de
kwaliteitscultuur duidelijk terugziet in de geleverde prestaties van de
stichting.

Ook is het bestuur tevreden met de constatering door de inspectie dat
er niets is dat beter moet, maar dat er natuurlijk altijd punten zijn die
voor verbetering vatbaar zijn. Het onderzoeksrapport draagt daardoor
voor OPOA echt bij aan de ontwikkeling van de organisatie in het
geheel en haar scholen afzonderlijk.

De aanbevelingen die door de inspectie worden gedaan zullen door de
stichting gebruikt worden om de ingezette koers beleidsmatig te
versterken. Het bestuur ziet de bevindingen van de inspectie als een
aanmoediging om de volgende stappen in de schoolontwikkeling en
OPOA als organisatie te zetten. Vanzelfsprekend neemt het bestuur
alle bij het onderwijs van OPOA betrokken partners mee in dit proces.

Het bestuur wil alle schooldirecties, teams, GMR leden en stafleden
bedanken voor de enorme prestaties die geleverd worden, iedere dag
weer. Deze betrokkenheid en inzet is wat OPOA sterk maakt.
Complimenten!

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 30/31



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


