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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 de stichting Katholiek en Openbaar 
Onderwijs Noord Hofland. 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. 
 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur weet wat er speelt op de school en neemt samen met de 

schoolleiding goede maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs 

verder te verbeteren. Ook zien we dat die maatregelen voldoende 

effect hebben op de werkvloer. Dit wordt bevestigd door ons 

onderzoek op de school, waaruit blijkt dat de onderwijskwaliteit op alle 

onderdelen tenminste voldoende is. Vooral de veelzijdige lesstof en 

het fijne klimaat op de school springen er bovenuit. 

Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 

Wat kan beter? 
Het bestuur kan duidelijkere doelen stellen, bijvoorbeeld over de 
resultaten die de school wil halen, om zo beter na te gaan of de school 
daadwerkelijk goed (genoeg) presteert. Hierbij is het belangrijk dat 
iedereen binnen het bestuur weet wat er precies van hem of 
haar verwacht wordt. Dit komt de kracht van het bestuur ten goede.  
Op de school zien wij dat er nog verbetering mogelijk is in het 
bewaken en het verbeteren van het lesgeven door de leraren. 
Verder vragen wij het toezichthoudend deel van het bestuur om in het 
volgende jaarverslag aandacht te besteden aan de vraag of met 
de besteding van de middelen het gewenste effect is bereikt. 
 
Wat moet beter? 
Deze vraag is niet van toepassing voor het bestuur en de school 
omdat zij voldoen aan de wettelijke eisen. 

Bestuur: Stichting Katholiek en 
Openbaar Onderwijs Noord 
Hofland 
Bestuursnummer: 40745 

School onder bestuur: de Vink 
 
Totaal aantal leerlingen: 225 
 
BRIN: 06IX 
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Vervolg 
In principe voeren we over vier jaar weer een onderzoek uit naar het 
bestuur en de school van de stichting Katholiek en Openbaar 
Onderwijs Noord Hofland. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode van 5 tot en met 19 november 
2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur en de 
school van de stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord 
Hofland. 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 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 school? 

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 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 waarvoor het bestuur 
verantwoordelijk is. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij de 
basisschool De Vink. We hebben dit onderzoek op verzoek van het 
bestuur ingericht als een Onderzoek naar Goede kwaliteit. De 
consequentie hiervan is dat we alle standaarden in ons onderzoek 
betrokken hebben. 
We voeren dit onderzoek in de eerste plaats uit om vast te stellen of 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding> ● 

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP5 Onderwijstijd ● 

OP6 Samenwerking ● 

OP8 Toetsing en afsluiting ● 
 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● 

OR3 Vervolgsucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

de kwaliteitszorg op bestuursniveau voldoende is; het onderzoek laat 
zien of de bestuur voldoende informatie heeft over de school en of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. 
Het onderzoek geeft ons in de tweede plaats zicht op de 
onderwijskwaliteit van de school zelf. 
 
In de volgende tabel staat aangegeven welke standaarden we tijdens 
het Onderzoek naar Goede kwaliteit onderzocht hebben. 
 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben wij tijdens 
het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het bestuur een aantal 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten bestonden uit 
een documentenanalyse en het voeren van gesprekken met 
sleutelfiguren binnen de organisatie. Zo hebben we gesproken met 
het toezichthoudend bestuur, een vertegenwoordiging van de 
medezeggenschapsraad, het managementteam van de school en de 
directeur. Het onderzoek naar Goede Kwaliteit op schoolniveau 
bestond uit een documentenanalyse, lesobservaties en 
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diverse gesprekken met leerlingen, leraren, ouders en 
het managementteam. 
 
 
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 
 
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 
het onderzoek naar Goede kwaliteit. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 7/23



Resultaten onderzoek op 
bestuurs/directieniveau 

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 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? 
 
We komen tot de conclusie dat het bestuur van de stichting Katholiek 
en Openbaar Onderwijs Noord Hofland (SKOON) voldoende zicht 
heeft op de onderwijskwaliteit en de financiële situatie 
van basisschool De Vink. De korte lijnen tussen bestuur en directie 
alsmede een stevig verankerde plan- en evaluatiecyclus vormen 
hiervoor een solide basis. Van daaruit stuurt het bestuur gericht op het 
behoud en de verbetering van de onderwijskwaliteit op de school. 
 
Het bestuur en de schoolleiding werken vanwege de beperkte 
schaalgrootte van de organisatie intensief met elkaar samen. Wanneer 
wij in dit rapport spreken over 'het bestuur', bedoelen we daarmee 
dan ook 'het bestuur, in samenspraak met de schoolleiding'. 
 
Wij stellen vast dat het beeld dat het bestuur heeft van 
de onderwijskwaliteit op de school deels overeenkomt met ons 
beeld vanuit het onderzoek naar Goede Kwaliteit op De Vink. Over het 
algemeen schat het bestuur de kwaliteit op de school hoger in dan wij. 
Maar dat laat onverlet dat het bestuur en de Inspectie het erover eens 
zijn dat de basiskwaliteit van het onderwijs ruim voldoende 
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gewaarborgd is. Tevens constateren we dat het beleid van het 
bestuur over het algemeen voldoende doorwerkt op de werkvloer van 
de school. Op deelgebieden (onder andere didactisch handelen) is nog 
verdere borging van dit beleid, alsmede een goede kwaliteitsbewaking 
nodig.   
 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs 
Noord Hofland Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het 
bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel 
beheer. 
 
Wij zullen onze oordelen op de diverse kwaliteitsstandaarden 
hieronder nader toelchten.       

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 de drie deelvragen die 
centraal staan in dit onderzoek. 

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 het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Deze vraag beantwoorden we over het geheel genomen positief, ook 
al zien we ook zeker ruimte voor verbeteringen. 
 
We hebben gemerkt uit de diverse beleidsdocumenten, de gesprekken 
met de diverse betrokkenen, de presentatie van het bestuur en uit het 
onderzoek op de school, dat het bestuur voldoende zicht heeft op de 
onderwijskwaliteit. De korte, open lijnen tussen directie en bestuur en 
een consequent  gehanteerde PDCA cyclus vormen de basis voor een 
degelijke kwaliteitszorg. Ook de resultaten van 
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tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel, 
alsmede opbrengstenanalyses worden bewust betrokken bij de 
vaststelling en prioritering van beleidskeuzes. Deze worden op 
planmatige wijze vorm gegeven en verantwoord in concrete 
jaarplannen en het jaarverslag.        
 
Het bestuur en de schoolleiding werken vanwege de beperkte 
schaalgrootte van de organisatie intensief met elkaar samen. Juist 
vanwege de korte, informele lijnen binnen het bestuur en tussen 
bestuur en school is een duidelijke scheiding van taken en 
verantwoordelijkheden belangrijk. Dit om de kwaliteit van het 
onderwijs op De Vink en de financiële huishouding van SKOON goed 
te kunnen waarborgen. Wij stellen vast dat de 'Code Goed 
Bestuur' door het bestuur volledig onderschreven wordt en ook model 
heeft gestaan voor de inrichting van de bestuursstructuur. 
Tegelijkertijd zijn wij van oordeel dat het bestuur zich in de 
uitwerking hiervan in de praktijk nog aanzienlijk kan verbeteren.  Het 
is hierbij van belang dat de rollen en taken binnen het bestuur nog 
beter gescheiden worden, zodat eenieder vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid kan opereren zonder het gevaar van 
rolverwarring en 'dubbele petten'. Ook ligt het risico van 
'overcommunicatie' op de loer als schoolleiding en de diverse 
bestuurders allemaal bij alle bestuurstaken betrokken zijn. 
 
Verder kan het toezichthoudend deel van het bestuur zichzelf een 
dienst bewijzen door het intern toezichtkader waarmee het werkt, 
scherper vorm en inhoud te geven. Momenteel fungeert het vooral als 
een soort checklist om ervoor te zorgen dat steeds de juiste 
onderwerpen in de verantwoordingsgesprekken van de directie 
aan het bestuur aan bod komen. Maar het biedt voor alle betrokkenen 
onvoldoende houvast in de vorm van duidelijke streefdoelen en 
kwaliteitsnormen om te kunnen bepalen of de feitelijke 
onderwijskwaliteit beantwoordt aan de eigen ambities. Dit komt 
de effectiviteit van het interne toezicht vanuit het bestuur niet ten 
goede. 
 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Ook deze vraag beantwoorden we met 'ja', alhoewel we op 
onderdelen mogelijkheden zien voor verbetering. 
 
Het bestuur investeert bewust en gericht in de professionalisering van 
het team, de directie maar ook van de bestuursleden zelf. Dit 
blijkt onder andere uit de scholingen die gefaciliteerd zijn om de 
deskundigheden van het lerarenteam (onder andere op het gebied 
van didactisch en pedagogisch handelen) te versterken. Ook geeft het 
bestuur een duidelijk signaal af door samen met de schoolleiding en 
het team een professioneel statuut te ontwikkelen en vast te stellen. 
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Hierin staat de professionele ruimte van de leraren duidelijk 
omschreven. Verder heeft het bestuur de invoering van 
een methodiek die gericht is op continue verbetering en 
professionalisering ondersteund. De schoolleiding werkt hier reeds 
mee en het is de bedoeling om deze methodiek ook binnenkort bij het 
team te introduceren. Positief is ook dat het bestuur nadrukkelijk oog 
heeft voor het eigen functioneren. Regelmatige (zelf)evaluaties en de 
inzet van een extern bureau ten behoeve van het versterken van de 
gekozen bestuursstructuur  bevestigen dit beeld. 
 
Het bestuur kan haar rol op het gebied van professionalisering nog 
vergroten door beter zichtbaar te zijn voor het lerarenteam en te 
verduidelijken waar het samen met de directie voor staat en voor wil 
gaan. Het regelmatig hierover in gesprek gaan met de 
teamleden kan verbindend werken bij het stellen van de 
juiste beleidsprioriteiten. Dit verkleint bovendien de kans dat het 
bestuur en de directie te ver voor de troepen (het team) uitlopen. 
 
Ook is het belangrijk dat het bestuur het werken aan een 
professionele(re) cultuur op de werkvloer verder stimuleert. Dat is 
nodig omdat we tijdens het onderzoek op De Vink duidelijk verschillen 
in het didactisch handelen van de leraren hebben waargenomen die 
pleiten voor het beter (leren) gebruik maken van elkaars kracht en 
deskundigheden. Dit vraagt om een diepgaande interne discussie met 
alle betrokkenen op de school over de beoogde onderwijskwaliteit 
en een acceptabele bandbreedte hierin. Hierin zou het bestuur samen 
met de schoolleiding een belangrijke stimulerende 
rol kunnen vervullen.     
 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
 
Ook deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden met enkele 
kanttekeningen. 
 
Het bestuur verantwoordt zich aan de buitenwereld over het gevoerde 
beleid en de bereikte resultaten in het jaarverslag. Dit geeft over het 
algemeen een helder beeld alhoewel het op het gebied van de 
onderwijskwaliteit nog specifieker onderbouwd zou kunnen 
worden. Daarnaast zijn de algemene kenmerken van het bestuur en 
de school terug te vinden op de website van de school die onlangs 
vernieuwd en uitgebreid is. Voor ouders en externe stakeholders 
vormt de schoolgids een nuttige bron van informatie. We merken 
hierbij wel op dat school en bestuur een kans laten liggen om zich in 
deze gids expliciet te verantwoorden over de effecten van het 
gevoerde beleid en over de daaruit voortvloeiende 
beleidsvoornemens voor het komende jaar. Ten slotte is ook enige 
algemene informatie over school en bestuur terug te vinden op de site 
van 'Scholen op de Kaart'. Deze is vrij summier gevuld en 
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verdient daarom ook aanvulling.  
 
De interne dialoog tussen de verschillende belanghebbenden in en om 
de school verloopt over het algemeen goed. Dit is mede te danken aan 
actieve medezeggenschapsraad (MR), die de beleids- en 
kwaliteitsontwikkeling binnen de school constructief en kritisch volgt. 
De MR Het biedt daarmee voor het bestuur en de schoolleiding de 
benodigde tegenspraak. Verder verantwoordt de schoolleiding zich 
aan het bestuur volgens een duidelijk plancyclus waarin binnen 
de bestuursgesprekken (gemiddeld elke zes weken) de diverse 
beleidsvoornemens aan de orde komen en geëvalueerd worden. Wij 
zijn van oordeel dat de gemaakte afspraken tussen directie en 
bestuur duidelijker vastgelegd zouden kunnen worden, anders dan 
alleen in de notulen van de bestuursgesprekken. Dit omwille van de 
transparantie van het beleid ten opzichte van de 
diverse (externe) stakeholders. Maar ook om als bestuur zo beter  een 
vinger aan de pols te kunnen houden. 
 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. 
 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs 
Noord Hofland Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het 
bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel 
beheer. De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn dan ook 
beide beoordeeld als ‘voldoende’. Dit maakt dat het financieel 
beheer als geheel beoordeeld is 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 die wij gebruiken in onze 
jaarlijkse risicodetectie. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit   (current 
ratio) 

< 0,75 5.43 7.46 8.38 8.47 9.87 11.16 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0.85 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 

Weerstandsvermogen 
 

< 5% 62% 75% 75% 71% 78% 83% 

Huisvestingsratio > 10% 13% 6% 6% nvt nvt  nvt 

Rentabiliteit < 0% 6.0% 9.1% -1.2% 0.1% 6.7% 6.1% 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
In het kader van het stimulerend toezicht stellen wij de volgende 
verbeterpunten aan de orde: 
 
Verbeterpunten continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
De volgende onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf 
hadden nader uitgewerkt kunnen worden in het jaarverslag over 2017: 
 

• Verslag van de intern toezichthouder waarin is opgenomen op 
welke wijze de toezichthouder het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert over beleidsvraagstukken en financiële problematiek, 
wanneer dit aan de orde is en welk resultaat dit handelen heeft 
opgeleverd. 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. In deze rapportage moet 
het bestuur aangeven op welke wijze het interne 
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten met het 
systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd in de komende jaren. 

• Een beleidsrijke meerjarenbegroting voorzien van een nadere 
toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen die het bestuur de 
komende drie jaar verwacht, en waarin een duidelijke verbinding 
gelegd wordt tussen de meerjarenbegroting en de doelstellingen 
vanuit het strategisch beleid. 

• Een overzicht van de risico’s en onzekerheden waarvoor het 
bestuur zich in de komende jaren ziet geplaatst, aangevuld met 
een beschrijving van de maatregelen om aan deze risico’s en 
onzekerheden het hoofd te bieden. 
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Wij geven het bestuur in overweging aandacht te besteden aan 
bovenstaande verbeterpunten in de jaarverslagen vanaf 2018. 
 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland 
stellen wij in het kader van het stimulerend toezicht de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 
-      Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van Stichting Katholiek en Openbaar 
Onderwijs Noord Hofland om onafhankelijk en deugdelijk intern 
toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij 
de intern toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) zijn onder 
meer, dat deze moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern 
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het 
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het 
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf 
2018. 
 
-      Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning ruim € 
35.000. Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van 
deze middelen. Deze beperkte informatie komt niet tegemoet aan de 
breed levende maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij 
geven het bestuur daarom in overweging, aandacht te besteden aan 
de besteding en de verantwoording van deze zorgmiddelen in de 
jaarverslagen vanaf 2018. 
 
-     

Financiële rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor als ‘voldoende’. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen Stichting Katholiek en 
Openbaar Onderwijs Noord Hofland van de instellingsaccountants uit 
het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Daarnaast 
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende) 
onderzoeken op het gebied van de financiële rechtmatigheid. In het 
onderzoek bij Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord 
Hofland leidt de weging van de beschikbare informatie tot een positief 
oordeel. 
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

In principe voeren we in 2022 weer een onderzoek uit naar het bestuur 
en de school van de stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord 
Hofland. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau: basisschool De 
Vink 

3 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 
basisschool De Vink. Het bestuur heeft deze school voorgedragen 
voor een onderzoek naar Goede onderwijskwaliteit. Wij hebben dat 
verzoek gehonoreerd op grond van de zelfevaluatie en de presentatie 
vanuit het bestuur tijdens het startgesprek. Wij hebben bij dit 
onderzoek alle standaarden uit ons toezichtkader Primair Onderwijs 
betrokken.   
 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De onderwijskwaliteit van de Vink beoordelen we over het geheel 
genomen als voldoende. Op een tweetal standaarden scoort de 
school goed. Het gaat hier om het leerstofaanbod en het pedagogisch 
klimaat. Verder verdient de school waardering voor de relatief hoge 
eindresultaten, afgezet tegen de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. Daarbij is er sprake van een degelijke 
zorgstructuur en lijkt de veiligheid op school voldoende gewaarborgd. 
 
De aangetroffen kwaliteit is het resultaat van doelbewuste keuzes 
van een gedreven bestuur en directie om samen met het team gericht 
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te werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
 
We zien nog verbetermogelijkeden in het bewaken en vergroten van 
de eenheid in het didactisch handelen. Ook verdient het aanbeveling 
om de professionele cultuur binnen het team verder te versterken 
vanuit duidelijke doelen en ambities. Aangezien de school hierin nog 
een weg te gaan heeft, komt zij nog niet in aanmerking voor het 
toekennen van de waardering 'goed'.         

3.1. Onderwijsproces: inhoudelijke kop 

Een rijk en veelzijdig leerstofaanbod 
De school maakt gebruik van een goed doordacht en veelzijdig 
leerstofaanbod. Bewuste keuzes zijn gemaakt voor het aanvullen en 
aanscherpen van het aanbod voor de basisvaardigheden, mede op 
basis van analyses van de leerresultaten. Daarnaast biedt de 
school een rijk en inspirerend palet aan leerstof voor de culturele, 
sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling van de 
kinderen. Verder is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl en 
bewegend leren en is er daarnaast ook een leerlijn voor Engels door 
de hele school heen. Een leerlijn voor het 'leren leren' en de 21e 
eeuwse vaardigheden is nog in ontwikkeling. De kinderen 
met bovengemiddelde capaciteiten worden voldoende uitgedaagd 
met een gericht plusaanbod.  
 
Degelijke zorgstructuur 
De gedegen zorgstructuur zorgt ervoor dat de school haar 
kinderen voldoende in beeld heeft en houdt. Zowel op cognitief als 
sociaal-emotioneel gebied worden de kinderen nauwgezet gevolgd. 
Dit vertaalt zich in een planmatige aanpak binnen de groepen op drie 
niveaus. Voor kinderen met een bijzondere zorgproblematiek maakt 
de school bewust gebruik van externe expertise, bijvoorbeeld in de 
vorm van de leeskliniek. De school verantwoordt zich over het aanbod 
en het perspectief voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
in ontwikkelingsperspectieven en groeidocumenten die aan de 
gestelde eisen voldoen. 
De gemaakte keuzes in de (extra) ondersteuning en begeleiding 
vloeien onder andere voort uit periodieke 'diepteanalyses' van de 
behaalde leerresultaten. Wij merken op dat deze analyses nog aan 
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kracht en diepte kunnen winnen door mogelijke verklaringen voor 
trends in de leerresultaten beter te doordenken en zichtbaar te 
maken. 
        
Didactisch handelen is voldoende maar voldoet nog niet aan de eigen 
doelen van de school  
De school heeft een duidelijke keuze gemaakt voor 
een instructiemodel dat voorziet in een efficiënte en gedifferentieerde 
lesopzet. Wij stellen vast op grond van de lesobservaties, die we 
samen met vertegenwoordigers van de school uitgevoerd hebben, dat 
dit model nog onvoldoende uit de verf komt. We zien wel dat leraren 
over het algemeen op gestructureerde wijze hun lessen vormgeven en 
er meestal goed in slagen om kinderen te stimuleren in een betrokken 
en taakgerichte leerhouding. Maar wij zien ook grote verschillen in 
hoe leraren het directe instructiemodel hanteren. Dit geldt met 
name voor de differentiatie in de instructie, die niet of te 
weinig aansluit bij de verschillen in niveau en leerbehoeften van de 
kinderen. Ook zien we (te) veel 'bandbreedte' in het expliciteren en 
evalueren van de lesdoelen, de toepassing van coöperatieve 
werkvormen en in het 'bewegend leren'. Dit terwijl de 
school zelf hier duidelijke interne afspraken over gemaakt heeft. Dit 
vraagt om een schoolbrede discussie over de grenzen en 
minimumnormen die men met elkaar wil stellen en handhaven. Ook is 
in dit verband een actieve rol vanuit de schoolleiding nodig om met 
het oog op kwaliteitsbewaking regelmatig(er) klassenbezoeken af te 
leggen.  
 
De interne en externe samenwerking is ruim voldoende 
Leraren en schoolleidnig zoeken nadrukkelijk de samenwerking met 
de leerlingen en hun ouders. Leerlingen worden actief betrokken bij 
hun eigen leerproces door te werken met persoonlijke leerdoelen. 
Dit om de intrinsieke motivatie en het gevoel van 'eigenaarschap' bij 
de kinderen te bevorderen. De verwachtingsgesprekken die de leraren 
aan het begin van het schooljaar voeren met de kinderen en hun 
ouders spelen hierin een belangrijke rol. De 
afgesproken persoonlijke leerdoelen zijn in de klaslokalen van enkele 
groepen zichtbaar gemaakt. 
De school heeft als eenpitter 'van nature' de blik naar buiten toe 
gericht. De school speelt een actieve rol in de samenwerking met 
ouders, omringende scholen, de peuterspeelzaal en de gemeente 
Voorschoten. Het streven is om ook de samenwerking met de 
toeleverende PABO's te versterken. 
 
Toetsing gebeurt zorgvuldig; de adviseringsprocedure behoeft 
(zelf)reflectie 
We hebben alle reden om aan te nemen dat de school de toetsen 
zorgvuldig volgens de afname-instructies afneemt. Dit geldt ook voor 
de verwerking en de bespreking van de resultaten. Ook de 
adviesprocedure voor leerlingen van groep 8 gebeurt volgens alle 
betrokkenen consciëntieus en zorgvuldig. Wel vragen wij de school 
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om alert te zijn op het risico van mogelijke 'onderadvisering'. Dit, gelet 
op het feit dat bij een eerste meting een niet onaanzienlijk deel van de 
oud-leerlingen na 3 jaar voortgezet onderwijs boven het geadviseerde 
niveau blijkt te functioneren.               

3.2. Schoolklimaat: inhoudelijke kop 

De school waarborgt een prettig en veilig schoolklimaat 
Wij waarderen het schoolklimaat op De Vink als goed omdat de 
school bewust en gericht zorgt voor een warme en veilige sfeer. De 
rust en het ontspannen klimaat binnen de school is ons duidelijk 
opgevallen. Ouders, leerlingen en leraren met wie wij gesproken 
hebben, bevestigen dit beeld en voelen zich 'thuis' op de school. Ook 
komt dit positieve beeld naar voren uit de tevredenheidsonderzoeken 
die de school recentelijk onder de diverse doelgroepen heeft 
uitgevoerd. De bewuste keuze voor een methodiek gericht op 
bewustwording van de effecten van eigen gedrag en het bekrachtigen 
van gewenst gedrag lijkt duidelijk zijn vruchten afgeworpen te 
hebben. Daarnaast hanteert de school een gerichte aanpak voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en volgt zij de kinderen systematisch 
op dit gebied.   

3.3. Onderwijsresultaten: inhoudelijke kop 

Eindresultaten vertonen een stijgende lijn 
De cognitieve eindresultaten van de afgelopen drie jaar variëren 
van voldoende tot goed niveau. Daarbij lijkt zich bovendien 
een zichtbaar stijgende lijn af te tekenen. Dit is een prestatie waar de 
school tevreden mee mag zijn. Zeker ook gezien het feit dat deze 
resultaten behaald zijn bij groepen waarin sommige leerlingen te 
maken hadden met zorgproblematiek en/of leerachterstanden. De 
school kan zichzelf nog verder verbeteren door trends in de 
eindresultaten van de afgelopen jaren, zowel op groepsniveau als op 
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schoolniveau, beter zichtbaar te maken. Deze  analyses kunnen de 
school namelijk op het spoor zetten van mogelijke hiaten 
in het leerstofaanbod en/of de didactiek. 
 
Sociale competenties zijn voldoende ontwikkeld 
De school volgt de kinderen in hun sociale vaardigheden met een 
landelijk genormeerd instrument en heeft een gericht aanbod om hen 
hierin te stimuleren. De meeste kinderen beantwoorden aan de door 
de school zelf opgestelde streefdoelen hoewel er in sommige groepen 
ook ruimte voor verbetering blijkt te zijn. Verder denken wij dat de 
school gebaat is bij een discussie over de hoogte van de 
gestelde norm voor succes op het gebied van de sociale 
competenties. Daarbij zou de school zich kunnen afvragen of deze 
ambitieus genoeg is, gezien de capaciteiten van de leerlingen.  
 
Kinderen worden goed toegerust om succesvol te zijn in het 
vervolgonderwijs 
Uit gegevens die de school het afgelopen jaar teruggekregen 
heeft over leerlingen die doorgestroomd zijn naar het 
vervolgonderwijs blijkt dat zij over het algemeen op of boven 
het geadviseerde niveau presteren. Zoals eerder aangegeven verdient 
het aanbeveling dat de school deze gegevens jaarlijks blijft monitoren 
en analyseren om na te gaan of dit beeld zich bestendigt en/of welke 
trends hierin zichtbaar worden. Dit kan de school helpen bij een 
reflectie op de kwaliteit van haar adviesprocedure.    

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie: inhoudelijke kop 

Kwaliteitszorg gebeurt systematisch en planmatig  
De kwaliteitszorg van de school kenmerkt zich door een heldere PDCA 
cyclus. Er wordt planmatig aan de hand van jaarplannen gewerkt aan 
verbeteringen vanuit een duidelijk structuur. De basis hiervoor ligt 
in de periodieke  schoolzelfevaluaties,  opbrengstenanalyses en 
tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en leraren. De 
school borgt de afgesproken en bereikte verbeteringen met behulp 
van een ABC boek waarin de gemaakte afspraken en geldende 
procedures duidelijk vastgelegd zijn. Wel zijn wij van oordeel dat de 
school zich nog aanzienlijk kan verbeteren op het gebied van 
de borging in de praktijk. Dit vraagt om (meer) gerichte klasbezoeken 
vanuit de schoolleiding waarbij nagegaan wordt of de afgesproken 
aanpak ook in de klassen  voldoende terug te zien is. Dit, vanuit 
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oogpunt van kwaliteitsbewaking en stimulering.       
 
De kwaliteitscultuur biedt ruimte voor verbetering 
Het team werkt enthousiast en vanuit een breed draagvlak samen aan 
verbetering van het onderwijs. Toch zijn wij van oordeel dat team en 
directie nog een uitdaging hebben in het verder ontwikkelen van een 
professionele cultuur. Om hierin succesvol te kunnen zijn is een goede 
interne discussie nodig over waar de school momenteel staat en 
naartoe wil en wat dit van eenieder vraagt. Het is namelijk de vraag 
of iedereen voldoende vaardig en effectief is in het realiseren van de 
gestelde didactische doelen, gezien de verschillen die we hierin bij de 
leraren geconstateerd hebben tijdens de lesbezoeken. Hierbij 
dient wel meegenomen te worden dat het team relatief veel 
wisselingen heeft meegemaakt de afgelopen tijd en zich op 
onderwijskundig gebied nog moet 'settelen'. Een reflectie binnen de 
school op de kwaliteiten en kwetsbaarheden binnen het team lijkt ons 
zinvol om zo meer op één lijn te komen, met name op het gebied van 
didactisch handelen. Ook ligt het voor de hand dat leraren in het 
verlengde hiervan meer gebruik leren maken van elkaars kwaliteiten. 
Dit kan door middel van wederzijdse groepsbezoeken en het 
uitwisselen van gerichte feedback.     
 
De school verantwoordt zich voldoende over haar beleid en 
resultaten 
De school is voldoende transparant over haar beleid en resultaten 
naar de buitenwacht toe. Ouders met wie wij gesproken hebben,   
zijn van mening dat de school hen goed en tijdig informeert over 
schoolzaken en de ontwikkeling van hun kinderen. Dit gebeurt onder 
andere door middel van een speciale app. In de schoolgids 
verantwoordt de school zich duidelijk over de gerealiseerde 
eindresultaten en de verwijzingspercentages. Dit zou nog uitgebreid 
kunnen worden door ook de bereikte en beoogde verbeteringen in de 
onderwijskwaliteit hierin op te nemen. Verder profileert de school 
zich op hoofdlijnen naar de buitenwereld toe via vermelding van haar 
kenmerken op de site van 'Scholen op de Kaart'. Hieraan zou de school 
nog wel specifiekere informatie over de eigen kwaliteiten kunnen 
toevoegen. De school heeft immers voldoende reden om hier trots 
op te zijn.  

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

 
Algemeen 
Het bestuur is blij met de bevindingen van de Inspectie en de manier 
waarop het uitgebreide en gedegen onderzoek verlopen en 
teruggekoppeld is. We hebben volop de gelegenheid gekregen om te 
laten zien waar we voor staan op onze fijne school. Omdat we een 
onderzoek naar goed hebben laten uitvoeren, hebben we bovendien 
op alle standaarden van het onderzoek feedback gekregen. Daarbij 
heeft de Inspectie ons concrete verbeterkansen aangereikt. Deze 
vormen welkome input en inspiratie voor het nieuwe schoolplan dat 
we in 2019 opstellen en de verslaglegging over 2018. Met een aantal 
aanbevelingen zijn we inmiddels al aan de slag. 
 
Waar zijn we mee aan de slag? 
Op bestuursniveau zijn we bezig met het herzien van het 
toezichthoudend kader zodat dit beter de doelen weergeeft waarop 
het toezicht plaatsvindt. Dit zal naar onze mening het bestuur 
ondersteunen in het behoud van haar effectiviteit maar de efficiëntie 
vergroten. 
Het samen met het team opgestelde professioneel statuut gaan we 
verder in de praktijk brengen. We zijn het met de Inspectie eens dat 
het bestuur en de schoolleiding een belangrijke stimulerende rol 
kunnen spelen in het samen met het team vormgeven van de 
professionele cultuur op de werkvloer. En dat doen we graag. 
Ook zal het bestuur meer aandacht besteden aan de externe 
profilering van de school in jaarverslag, schoolgids en Scholen op de 
Kaart als het gaat om doelen en behaalde resultaten. De specifieke 
aanbevelingen voor de jaarverslaglegging nemen we over. 
Op schoolniveau besteden we aandacht aan het vergroten van de 
eenheid in didactisch handelen. Dit doen we door de implementatie 
van het expliciete directe instructie (EDI) model te laten samenlopen 
met klassenbezoeken. Zowel door de schoolleiding als door in de 
methodiek bedreven leerkrachten. Zo stimuleren we het goede 
gesprek hierover binnen de school en stellen we onszelf in staat 
samen onze minimumstandaard voor didactisch handelen te bepalen. 
Want professionele ruimte vraagt immers ook om professionele 
grenzen. Op deze wijze geven we tevens onze professionele cultuur 
verder vorm. 
Trots zijn we op het rijke aanbod voor de leerlingen, de resultaten die 
we met hen behalen en het fijne schoolklimaat. We hebben er alle 
vertrouwen in dat de weg die we bewandelen ons helpt in het 
realiseren van onze ambities. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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