Vereniging voor
Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Beesd

Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 17 december 2018

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 Vereniging ProtestantsChristelijk Basisonderwijs te Beesd. We hebben onderzocht of het
bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit
en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs
te blijven verzorgen.

Bestuur: Vereniging ProtestantsChristelijk Basisonderwijs Beesd
Bestuursnummer: 30889

Wat gaat goed?
Het bestuur werkt prima samen met de schooldirectie. De lijnen zijn
kort, het overleg is transparant. Sinds kort is er een bijna geheel nieuw
bestuur, waarbij men vooral aandacht geeft aan een goede onderlinge
verstandhouding met het schoolteam en korte communicatielijnen.
Het bestuur en de school zijn er steeds op uit om zich verder te
verbeteren.
De lessen op de school zijn goed en de kinderen werken
geconcentreerd en rustig. Ook werken zij goed samen.
De leerlingen gaan graag naar school: er is een veilig klimaat en
een 'warme' sfeer.
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.

BRIN: 07JV

School onder bestuur: Christelijke
basisschool Lingelaar
Totaal aantal leerlingen: 116

Wat kan beter?
Het bestuur en de directie hebben wel zicht op de kwaliteit van de
school, maar er moet ook een 'stelsel van kwaliteitszorg' komen
waarmee de kwaliteit objectief, automatisch en over een
terugkerende periode van meerdere jaren wordt onderzocht. Zo'n
stelsel is er nu nog in beperkte mate. Het bestuur laat zich goed
informeren door de directeur en is daarbij vooral 'volgend'. Het is
echter belangrijk dat het bestuur ook zelf zicht krijgt op wat goed gaat
op de school en wat beter kan of moet, waarbij het duidelijk is
wanneer men 'tevreden' is met het bereikte resultaat.
Wat moet beter?
Er is geen aanleiding voor vervolgtoezicht. Wel zullen wij voor het
einde van het schooljaar 2018-2019 nakijken of er nu wel een stelsel
van kwaliteitszorg aanwezig is. Het bestuur heeft aangegeven dat te
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gaan oppakken.
Vervolg
Er zijn geen afspraken gemaakt over een herstelonderzoek voor het
bestuur.
Bij het eerstvolgende vierjaarlijkse onderzoek beoordelen we opnieuw
of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen voldoet.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in augustus en september 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Beesd. 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/directie 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/directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op 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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur/directie, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij basisschool
Lingelaar.
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
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voldoende is; het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende
informatie heeft over de school en of sturing op de kwaliteit door het
bestuur en de directie ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.

Standaard

Onderzocht

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
OP7 Praktijkvorming/Stage / Beroepspraktijkvorming
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
docenten en verschillende lessen bezocht.
De onderzochte standaarden verschaffen een voldoende breed beeld
van de school om een oordeel te kunnen geven over de
onderwijskundige kwaliteiten.
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Legenda

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
basisschool Lingelaar.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur/directie op het onderzoek
en rapportage opgenomen.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuurs/directieniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur/directie zelf heeft van
de gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van
het bestuur/directie doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat
Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we de beoordeling
hiervan achterwege op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
Algemeen
Het onlangs vernieuwde bestuur van Vereniging voor ProtestantsChristelijk Basisonderwijs te Beesd, is intern toezichthouder en
bestaat uit zes leden (met momenteel één vacature) waarvan drie
leden het Dagelijks Bestuur vormen. Zij zijn allen onbezoldigd
vrijwilliger die op basis van expertise, achtergrond en ervaring een
portefeuilleverdeling hanteren. De bestuursleden dragen
verantwoordelijkheid voor één of meer kerntaken zoals daar zijn:
Personeel, Kwaliteitszorg, Decentralisatie Huisvesting, Financiën,
Public Relations, ICT, MR en OR. De bestuursleden zijn tevens
toezichthouders op het dagelijks bestuur. Het bestuur stelt voor de
kerntaken het beleid vast.
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken op school en uitvoering van het beleid.
Uitgangspunt in de beleidskeuze is om zo lang mogelijk als
zelfstandige school te kunnen blijven opereren.
Het bestuur van deze éénpitter heeft de schooldirecteur
gemandateerd voor alle zaken die de school aangaan, zoals de
onderwijskundige, personele zaken maar ook de contacten met de
partners, gemeente, enzovoorts.
Er is echter frequent overleg tussen bestuur en schooldirectie, waarbij
ook onderwijskundige zaken worden besproken en waarbij de
directeur zijn handelen toelicht.
Het bestuur geeft aan dat het door de directeur 'goed geïnformeerd'
is, maar realiseert zich daarbij ook vooral 'volgend' te zijn. Het
bestuur ziet het als zijn belangrijkste taak om te letten op de
continuïteit van de kwaliteit van de school op basis van een
strategisch beleidsplan (2015-2019).
Het bestuur houdt daarmee de lopende zaken in de gaten. Dit onlangs
vernieuwde bestuur heeft daarnaast ook de ambitie om zich meer te
richten op de langere termijn. Daarvoor wil men ook meer ruimte
gaan maken. Want de strategische visie van het bestuur is vanouds
sterk gericht op het behoud van het Protestants- Christelijk
Basisonderwijs in Beesd en het voorkómen van krimp, door
bijvoorbeeld meer aan PR en marketing te gaan doen.
Er is echter sprake van (licht) dalende leerlingenaantallen. De
prognose is dat er in de komende vijf jaren een verdere daling zal
plaatsvinden. Ondanks dat Beesd in de Gemeente Geldermalsen als
groeikern aangemerkt is, is van overheidswege de geplande
nieuwbouw uitgesteld.
Het bestuur wil daarom ook nadenken over wat dat voor de langere
termijn gaat betekenen en heeft daartoe de werkgroep 'Groei en
Toekomst' ingesteld. Het bestuur wil zijn verantwoordelijkheid in deze
kwestie duidelijker nemen door een beleidsvisie te ontwikkelen over
de toekomst van de school op grond van de huidige groeiprognoses.
Daarbij zullen ook externe partijen zoals gemeente en andere
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schoolbesturen worden betrokken.
De school heeft een prima gebouwelijke facilitering en ruimte genoeg
en zou zelfs qua leerlingenaantal kunnen groeien, maar anderzijds
meent zij dat kleinschaligheid juist haar kracht is.
Het bestuur van de vereniging heeft, na een uitgebreid onderzoek,
bewust gekozen om niet te fuseren met andere Protestant-Christelijke
Basisscholen. Zij maakt deel uit van de Brede School: Jeugdplein
Beesd. Dit is een samenwerkingsvorm met omliggende scholen en
verenigingen.
De ervaren directeur werkt goed samen met het bestuur, dat hij als
een positief-kritische werkgever beschouwt. Hij vraagt bij wezenlijke
zaken steeds advies aan het bestuur, zoals bijvoorbeeld (extra)
financiële uitgaven ten behoeve van toekomstige
personele investeringen.
Verder werkt de school met een ‘kwaliteitscommissie’, waarin
vertegenwoordigers van alle gremia zitting hebben.

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
school in Beesd. Het doet dit naar beste weten en in goede
verstandhouding en samenwerking met de schooldirecteur. Wel wil
het nieuwe bestuur nadenken over een verdere professionaliseringsslag, waarbij een stelsel van kwaliteitszorg nodig is, zodat
eventuele lacunes in de onderwijskwaliteit vroegtijdig kunnen worden
opgespoord.
Zicht en sturing op de primaire processen van het onderwijs
zijn geheel belegd bij de directeur. Het bestuur houdt tot nu toe
vooral (toe)zicht op de effecten van het onderwijs zoals de
leeropbrengsten en op personele zaken en financiën. Het bestuur
wordt voornamelijk geïnformeerd door (maandelijkse) gesprekken
met de directeur en door regelmatige enquêtes bij ouders en
kinderen. Ook de medezeggenschapsraad wordt gehoord.
Het bestuur is zich echter meer bewust aan het worden dat de
wetgever tegenwoordig besturen meer direct op hun
verantwoordelijkheid voor de schoolkwaliteit aanspreekt en is
voornemens hier verdere concrete invulling aan te geven.
Momenteel staat dat dus onderdeel nog in de steigers.
Daarvoor wil men duidelijkere en meer meetbare doelen stellen,
waarmee achteraf kan worden vastgesteld of die behaald zijn en of
men tevreden is met het behaalde resultaat. Tegelijkertijd realiseert
het bestuur zich dat dit enige tijd zal vergen en dat op dit moment nog
geen sprake is van heldere concrete doelen waarmee kan worden
gezien of die zijn behaald.
Dat is ook de mening van de inspectie, hier kan dus nog een
verbeterslag worden aangebracht. Wel vinden wij dat de
kwaliteitscultuur en de verantwoording voldoen aan de wettelijke
eisen. Al is men nog wat 'bescheiden' dat meer gericht naar buiten te
brengen en te melden waar men goed in- en trots op is.
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de
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financiële continuïteit van Vereniging voor Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Beesd. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde.
Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel
beheer.

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

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het bestuur en de school hebben nog geen compleet werkend stelsel
van kwaliteitszorg in gebruik, waarmee álle kwaliteitsgebieden in een
meerjarige cyclus onder de loep worden genomen en er gereflecteerd
wordt op de behaalde resultaten in brede zin. Het bestuur is op zich
tevreden met de (onderwijs)kwaliteit, maar kan nog beperkt aangeven
waarop dat precies gebaseerd is.
Het objectief zicht hebben van het bestuur op de onderwijskwaliteit is
daardoor momenteel nog beperkt (standaard KA1, art. 10 WPO). Er
kunnen zo ongemerkt mogelijke 'blinde vlekken' ontstaan.
Dankzij de ruime onderwijskundige expertise en ervaring van de
schoolleider zal dat niet gauw gebeuren, maar dat biedt geen
garanties voor continuïteit van de huidige kwaliteiten van de school.
Zeker niet nu de directeur heeft aangegeven binnen enkele jaren aan
zijn pensioen te gaan denken.
Het kwaliteitssysteem waarover de school beschikt wordt wel breed
ingezet om de (onderwijs)kwaliteit te kunnen beschouwen, zoals dat
onder andere is gebeurd om de veiligheid van de leerlingen en
personeel te kunnen beoordelen (standaard SK1). Ook is er sprake van
borging van de ingezette verbeteronderwerpen. Echter ook hierin kan
de school zich nog duidelijker richten op concrete doelen en daarmee
te behalen resultaten.
Het bestuur zou moeten toegaan naar een kwaliteitsstelsel dat voor
alle kwaliteitsgebieden aangeeft wat aangepakt moet worden. Zo'n
stelsel is dan ook behulpzaam bij de inrichting van het vierjaarlijkse
schoolplan, waarbij de verbeterplannen worden vertaald naar
concreet uitgewerkte verbeteractiviteiten.
Dat het bestuur nog niet beschikt over een dekkend
kwaliteitsstelsel wil niet zeggen dat de school haar kwaliteiten
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verwaarloost. Integendeel, er wordt vanuit deskundig en effectief
onderwijskundig leiderschap, aan allerlei zaken gewerkt waarover in
dit rapport ook wordt geschreven (bijvoorbeeld coöperatieve
leervormen om leerlingen meer toe te rusten om 21e eeuwse
vaardigheden te ontwikkelen, de aangeboden didactiek, de
veiligheid, pedagogisch klimaat en ICT).

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur van het bestuur is op orde. Er is sprake van een
transparante en integere organisatiecultuur, met zowel gescheiden als
gedeelde verantwoordelijkheden. Wat hierbij kan helpen, is een (nog)
duidelijker afbakening van verantwoordelijkheden tussen
bestuur, schooldirectie en team. Nu rust er veel op de schouders van
de directeur, die eigenlijk op alle terreinen zaken aanpakt en veel
'bordjes in de lucht houdt'.
Het bestuur overlegt regelmatig met de schoolleiding, waarbij
wederzijds gevraagd en ongevraagd zaken op de agenda kunnen
worden geplaatst. Binnen de school is er sprake van een goede
wederzijdse communicatie tussen de werkvloer en de schoolleiding.
Het team voelt zich (zeker nu met de start van het nieuwe
bestuur) daardoor goed gehoord en denkt en werkt mee met
kwaliteitsverbeteringen. De wil tot verbeteren is in alle geledingen van
bestuur en school duidelijk aanwezig.
Het bestuur vertrouwt op basis van de behaalde resultaten en op
gezag van de directeur op de bekwaamheid van het personeel.
Het bestuur streeft er naar dat alle leraren zich nog verder bekwamen
in hun vak en stimuleert dat ook door bij het ontbreken daarvan de
studie zo mogelijk te bekostigen.
De directie houdt daarnaast regelmatig klassen- en flitsbezoeken,
waarbij met een kijkwijzer gewerkt wordt waarin de keuzes voor
de onderwerpen die spelen, centraal staan. De leraren werken goed
samen en ondersteunen elkaar waar nodig en mogelijk en spreken
elkaar aan op gemaakte afspraken. Ook kan men zich kwetsbaar
opstellen met als doel daarvan te leren. Daarmee is
de kwaliteitscultuur binnen het schoolteam van een goed niveau.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
Het bestuur verantwoordt zich volgens de wettelijke voorschriften.
Het bestuur volgt de Code Goed Bestuur. In alle geledingen van de
organisatie (bestuur, MR, schoolleiding, team en ouders) weet men
zich goed geïnformeerd. Vragen kunnen altijd worden gesteld en deze
worden ook beantwoord.
De leden van de medezeggenschapsraad (MR) die wij hebben
gesproken vinden dat ook, maar zijn zoekende naar hun rol en willen
naar een meer pro-actieve houding. Zodat ook dit gremium
meerwaarde kan bieden in de verdere kwaliteitsgroei- en borging
binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de dialoog over 'wat het
onderwijs van alle plannen er beter van wordt en wanneer men daar
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tevreden over is'. Tot nu toe is die discussie nog nauwelijks gevoerd.
Op schoolniveau is er een goede verstandhouding met andere scholen
in de buurt en in de regio.
De verantwoording naar binnen en buiten zal erop vooruitgaan
wanneer er duidelijkere en meer meetbare doelen worden gesteld
waaraan ontleend kan worden of de onderwijskwaliteit er nu op voorof achteruit is gegaan. Daarbij blijft de concrete vraag "wat zijn de
leerlingen hier nu beter van geworden?" altijd van cruciaal belang.
Daarmee waarderen wij deze standaard als voldoende.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
De 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 die wij gebruiken in onze
jaarlijkse risicodetectie.
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Indicatie

T-2
8,52

T-1
5,59

T
7,23

T+1
5,76

T+2
5,68

T+3

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

5,44

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,91

0,87

0,90

0,87

0,86

0,85

Weerstandsvermogen

< 5%

86,74%

84,40%

76,33%

83,05%

80,45%

73,83%

Huisvestingsratio

> 10%

6,54%

6,65%

6,30%

Rentabiliteit

< 0%

-1,07%

-7,24%

-3,26%

-2,19%

-5,95%

-8,28%

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. Het bestuur heeft voldoende eigen vermogen om de verwachte
negatieve resultaten van de komende jaren op te vangen.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten.
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
troffen we niet aan 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. Voor de verwachte mutaties in
reserves (onderscheiden naar de algemene reserves, de
bestemmingsreserves, en overige reserves en fondsen) en
voorzieningen ontbreekt deze toelichting.
• 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.
We verzoeken het bestuur deze omissie te corrigeren in het
eerstvolgende jaarverslag.
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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 de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te
Beesd kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Het is de wettelijke taak van Protestants-Christelijk
Basisonderwijs te Beesd 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
bestuursverslag. Deze verantwoording hebben wij niet
aangetroffen in het bestuursverslag 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 bestuursverslagen vanaf 2018. Dit aspect
van het interne toezicht is op dit moment sectorbreed nog in
ontwikkeling. Daarom vinden wij het vooralsnog niet gepast om
naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke herstelopdracht te
geven.
• Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor
arrangementen en versterking van de basisondersteuning €
20.093. Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de
inzet van deze middelen. Deze 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 bestuursverslagen vanaf 2018.
• Naast de elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond
van de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs,
geven wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te
verbeteren door een duidelijke verbinding te maken tussen de
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch
beleid in de bestuursverslagen vanaf 2018.
Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor ProtestantsChristelijk Basisonderwijs te Beesd als ‘voldoende’. Wij baseren ons
hierbij op de bevindingen 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 Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Beesd leidt de
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur

Financieel beheer
Standaard FB01, art. 4 lid 4 RJO

Het bestuur dient de volgende
onderdelen van de
continuïteitsparagraaf in het
jaarverslag op te nemen:

We stellen op basis van het
jaarverslag 2018 vast of deze omissie
gecorrigeerd is.

- 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. Voor de verwachte
mutaties in reserves (onderscheiden
naar de algemene reserves, de
bestemmingsreserves, en overige
reserves en fondsen) en
voorzieningen ontbreekt deze
toelichting.
- 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.
We verzoeken het bestuur deze
omissie te corrigeren in het
eerstvolgende jaarverslag.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. CBS Lingelaar
Algemeen
Vanuit het startgesprek is ook ingezoomd op de school en welke
thema's daar op dit moment vanuit bestuurlijke optiek centraal staan
om te gaan onderzoeken.
Dat zijn de thema's “coöperatief samenwerkend leren en differentiatie
op basis van directe instructie". Deze thema’s vormen speerpunten in
het bestuurs- c.q. schoolbeleid van Beesd.
Daarnaast bleek dat tijdens het vorige inspectieonderzoek (2013) er
een drietal gebieden nog onvoldoende ontwikkeld waren. In de eerste
plaats was dat het met behulp van goede analyses bepalen van de
aard van de zorg voor leerlingen (het afstemmen van het onderwijs op
basis van gedegen analyse door de leraren). In de tweede plaats betrof
dit het jaarlijks weten en meten van de veiligheidsbeleving van de
leerlingen en personeel en eventuele incidenten die zich op het gebeid
van sociale veiligheid voordoen (zoals incidentenregistratie). En ten
slotte ging het om de aandacht voor burgerschap en sociale integratie,
met name hoe de school daar in haar programmering concreet
invulling aan geeft.
Vanuit deze thema’s hebben we besloten de standaarden OP3
(didactisch handelen) en SK2 (pedagogisch klimaat) te verifiëren/
onderzoeken.
Vanuit de door het bestuur vastgestelde kernwaarden: “Respect,
onderling vertrouwen en harmonie” die de basis voor het dagelijks
didactisch en pedagogisch handelen van de leraren vormen, wordt op
een professionele cultuur aangestuurd. Deze kernwaarden zijn
daarom ook geverifieerd bij de standaard KA2, kwaliteitscultuur.
Tijdens de onderzoeksdag op de school kwamen al deze
aandachtspunten goed naar voren. In alle bezochte groepen werkte
men aan de 21e eeuwse vaardigheden van de leerlingen door gebruik
te maken van coöperatieve samenwerkings- en leervormen. Daarin
viel het op dat er grote rust in de groepen was en dat de leerlingen
geconcentreerd en betrokken bezig waren bij de les en de behandelde
onderwerpen. Ook bleek dat ze daarbij in staat zijn goed te kunnen
samenwerken en elkaar kunnen en mogen helpen. De instructie kende
gelaagdheid, waardoor de leerlingen die al eerder aan de slag konden,
daarvoor de gelegenheid kregen. De betere leerlingen kregen andere,
op hen aangepaste leerstof aangeboden, of in de vorm van
schriftelijk/ ruimtelijk werk of op de computer met een speciaal
programma.
Verder heeft de school (ruim) voldoende leeropbrengsten en voldoet
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bij alle op schoolniveau onderzochte standaarden aan de wettelijke
kwaliteitseisen. Zowel het didactisch handelen als het pedagogisch
klimaat zijn zelfs als 'goed' beoordeeld.
Ten slotte wordt de objectiviteit van de evaluatie versterkt doordat de
school werkt met een kwaliteitscommissie waarin naast de directie en
de leraren ook het bestuur en de medezeggenschapsraad zijn
vertegenwoordigd.
Het enige aandachtspunt dat wij de school willen meegeven is dat de
beschrijving van de onderwijskundige doelen nog beperkt is. Ook hier
kan men zich de hamvraag stellen: "wat worden de leerlingen er nu
beter van wanneer we een verbeteronderwerp of thema aanpakken?"
Zo kan de school beter weten of zij vorderingen heeft gemaakt bij het
bereiken van deze doelen. Daarnaast is het van belang criteria te
formuleren om de verbeteringen vast te kunnen stellen.

Onderwijsproces
Zicht op ontwikkeling en zorg voor leerlingen
De school heeft met haar leerlingenvolgsysteem en de wijze waarop
naar groei van leerlingen wordt gekeken, de vaardigheidsgroei van de
kinderen helder in beeld. De school heeft voor alle groepen duidelijk
zicht op de leerlingen. Gedurende de ochtenden worden de groepen
opgesplitst waardoor er binnen een kleinere setting, meer gericht
aandacht kan worden gegeven, met name aan die leerlingen die dat
nodig hebben. Ook wordt dan een onderwijsassistent ingezet om
leerlingen extra ondersteuning te kunnen bieden.
Leerachterstanden worden tijdig ontdekt en (vooral in de groep)
aangepakt, waarbij leerlingen met een vergelijkbare achterstand
zoveel mogelijk worden geclusterd. Wanneer er hardnekkige
achterstanden ontstaan, boort de school op planmatige wijze diepere
zorgniveaus aan, waarvoor zij waar nodig op structurele basis gebruik
maakt van de expertise van de ib'er of een orthopedagoog. Leerlingen
die noodgedwongen van hun reguliere leerlijn moeten afstappen
worden naar behoren begeleid.
Leerlingen met een leervoorsprong krijgen een verdiepend en soms
ook verbredend aanbod. Het team is gericht met verdere
professionalisering bezig en zou zich in de nabije toekomst nog
kunnen beraden het 'plus' aanbod (nog) meer af te kunnen stemmen
op de leerbehoefte van de betreffende leerlingen, zodat men een
beter zicht krijgt op hun leerdoelen en leerproces, al zien we hierin
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nog wel verschillen binnen de leerjaren.
Hoe dan ook, in vergelijking met het vorige inspectiebezoek van 2013,
heeft de school hier een flinke verbeterslag in bereikt en is er nu
sprake van een kwalitatief voldoende zicht op ontwikkeling van de
leerlingen.

Didactisch handelen
De school kan trots zijn op de manier waarop wordt lesgegeven. In de
groepen die zijn bezocht heerst een prettige orde en sfeer, waarin
kinderen in alle rust, maar met volle aandacht en interesse instructie
ontvangen of (meestal in groepjes) de lesstof verwerken. De uitleg is
helder. De kinderen zijn gericht en geconcentreerd en opmerkelijk
zelfstandig aan het werk. De werkvormen zijn gevarieerd en
uitdagend. Omdat de instructie over het algemeen kort is gaan de
kinderen snel aan het werk, waarbij de leerkracht de ronde maakt en
goede feedback kan geven. De meeste leraren stellen zich daarbij op
als coach, waarbij zij goed schakelen in hun rol als instructeur,
begeleider, stimulator en probleemoplosser. Al deze kwaliteiten
komen zo duidelijk naar voren, dat dit heeft geleid tot het oordeel
'goed' op deze standaard.

Veiligheid en pedagogisch klimaat
De school voldoet aan de wettelijke aspecten die horen bij de
standaard Veiligheid (SK1). De kinderen zijn positief kritisch en geven
in de jaarlijkse veiligheidsmonitor aan wat volgens hen beter kan. De
school neemt daar vervolgens nota van.
Het pedagogisch klimaat op basisschool Lingelaar is goed te noemen.
De kinderen die wij gesproken hebben gaan graag naar school en
voelen zich daar veilig. Zo geven ze aan dat er niet of nauwelijks
gepest wordt op de school. De sfeer in de groepen is opvallend goed:
de kinderen werken rustig, overleggen met elkaar en lossen hun
onderlinge problemen over het algemeen zelfstandig op. De rol van
de leraar beperkt zich niet tot cognitieve zaken, maar strekt zich
steeds meer merkbaar uit in het stimuleren van zelfstandigheid,
samenwerking en probleemoplossing. Er is een uitgesproken 'warm'
pedagogisch klimaat dat ook door de ouders wordt gewaardeerd.
De leraren geven qua gedrag het goede voorbeeld en houden de
kinderen aan gemaakte afspraken.
De kinderen profiteren van de 'open' sfeer met opmerkingen als 'het is
een leuke, enthousiaste topschool waar je goed kunt leren' en 'je
wordt goed geholpen bij problemen' en 'er is veel speelruimte, er zijn
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goede nieuwe methodes en nieuwe computers'.
Er is bij navraag voor eventuele verbeterpunten van de school maar
één opmerking gemaakt door een paar leerlingen die we spraken.
Namelijk dat ze van de leraren 'sorry' verwachten wanneer deze
onverhoopt een leerling (onterecht) op iets hebben aangesproken wat
ze klaarblijkelijk niet hebben gedaan. In het feedbackgesprek aan het
eind van de dag gaven we dit terug en de teamleden reageerden hier,
zonder dat eerst te gaan verdedigen, positief op door te melden daar
voortaan meer op te gaan letten. Dat op zich zegt al veel over hoe
serieus men de leerlingen wenst te nemen.
Onderwijs in Burgerschap en sociale integratie is inmiddels ook veel
breder onderdeel van het curriculum geworden en krijgt ruim
voldoende aandacht. Wat daarin nog verbeterd kan worden is een
beknopte beschrijving van wat er in ieder leerjaar aan bod komt,
zowel methodisch als met goede doelen acties en uitstapjes, zodat
mogelijke doublures of hiaten in de achtereenvolgende jaren
vermeden kunnen worden en er een doorgaande lijn ontstaat.

Onderwijsresultaten
Deze standaard is als voldoende beoordeeld.
Van de afgelopen drie jaar waren de resultaten van de leerlingen,
alleen in 2016 onvoldoende. De andere twee jaren scoorden
leerlingen wel (ruim) boven de norm op grond van de kenmerken van
de leerlingenpopulatie van vergelijkbare scholen in Nederland.
De resultaten worden ieder jaar geanalyseerd, als onderdeel van
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling en zoekt men naar
verbeterpunten om deze nog verder aan te scherpen.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
Graag maakt het bestuur gebruik van de mogelijkheid om een reactie
te geven op het vierjaarlijks inspectie onderzoek.
Allereerst willen het bestuur en de schooldirecteur de inspecteur
bedanken voor het uitgebreide kwaliteitsonderzoek en de positief
kritische blik van de inspecteur. De bezoeken van de inspecteur
hebben wij als zeer plezierig, professioneel en laagdrempelig ervaren.
Hiermee heeft de inspecteur een open sfeer weten te creëren
waardoor het bestuur, de directeur en het team een realistisch beeld
van de school neer hebben kunnen zetten.
Verder herkennen het bestuur en de schooldirecteur zich in het
opgestelde rapport.
Het bestuur is verblijd met mooie resultaten, met name die op
schoolniveau. Zowel bij de beoordeling op didactisch handelen als
pedagogisch klimaat wordt de sfeer geroemd. Onze leerkrachten
maken optimaal gebruik van de prettige sfeer op school, het stelt hen
onder andere in staat om te wisselen in werkvormen. Daarbij sturen
zij actief op een aangenaam pedagogisch klimaat. Immers, zij zijn als
geen ander bekend met dat kinderen optimaal leren in een omgeving
waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Hier maken zij zich sterk
voor. Wij zijn verheugd dat dit tijdens het onderzoek zo duidelijk naar
voren is gekomen.
Voorts, als bestuur hechten wij een groot belang aan openheid en
betrouwbaarheid. Op een relatief kleine school als CBS de Lingelaar èn
een éénpitter zijnde, zijn dit voorwaarden om goed met elkaar te
kunnen functioneren. Het is de basis voor vertrouwen en goede
wederzijdse communicatie. Het relatief nieuwe bestuur maakt zich
hier hard voor en ziet het als blijk van waardering dat dit door de
directeur en het team op de agenda is gezet tijdens het onderzoek van
de inspecteur.
Een indicator die het bestuur in haar reactie specifiek wil benoemen is
de indicator KA1 Kwaliteitszorg. Deze is door de inspecteur als
voldoende beoordeeld met als toelichting dat deze verdere
ontwikkeling behoeft. Het bestuur ziet het vooraf nog duidelijker
stellen en meetbaar maken van doelen om vervolgens hierop te
sturen als leerpunt en neemt deze dan ook zeer ter harte. Het bestuur
gaat met de schooldirecteur in gesprek om samen aan de hand van de
adviezen van de inspecteur toe te gaan naar een breder
kwaliteitsstelsel.
Een stelsel dat voor alle kwaliteitsgebieden aangeeft wat aangepakt
moet worden, opdat nog meer vanuit deskundigheid, doelmatigheid
en effectief onderwijskundig leiderschap gewerkt kan worden.
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Tot slot, CBS de Lingelaar gaat enthousiast voort op de weg die zij
reeds is ingeslagen. De aanbevelingen in het rapport zal zij hierin
verwerven zodat zij zich nog sterker kan maken in het bieden van
kwalitatief goed onderwijs -in de breedste zin des woords- aan ieder
kind.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

22/23

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
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