
OPTIMUS stg. kath.,prot.-
chr./ en interconfess. 
primair ond. 

Onderzoek bestuur en scholen 
 
Vierjaarlijks onderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 23 april 2019 



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 Optimus. 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. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur weet van de scholen wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Het bestuur verzamelt deze informatie door schoolbezoeken, audits 
en regelmatige gesprekken en bijeenkomsten met de directeuren. 
We horen en zien ook dat de leraren regelmatig cursussen en 
opleidingen volgen. Er zijn ook leraren die onderzoek doen en de 
uitkomsten delen met collega's. Het bestuur vindt dit belangrijk. De 
directeuren en leraren vertellen ons dat ze het goed vinden dat er zo 
veel mogelijkheden zijn en dat zij hier ook veel gebruik van maken. 
Het bestuur laat ouders, leraren, maar ook andere mensen buiten de 
stichting meedenken over het beleid en de plannen. Het Koersplan 
Wereldonderwijs! is daarvan een mooi voorbeeld. We horen op 
verschillende plekken terug dat het bestuur op de goede manier 
tegenspraak organiseert. De kwaliteitszorg en ambitie van het bestuur 
is daarom op alle onderzochte punten als 'goed' beoordeeld. 
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 moet beter? 
Er zijn geen onderzochte punten waarvan we vinden dat die beter 
moeten. 
 
Wat kan beter? 
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende 
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop. 
Het bestuur wordt aangeraden in het volgende jaarverslag aandacht 
te besteden aan de besteding en de verantwoording van de middelen 
voor passend onderwijs. 
 

Bestuur: Optimus 
Bestuursnummer: 48348 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 31 
 
Totaal aantal leerlingen: 4774 
(Teldatum: 1 oktober 2017, bron: 
Bestuursverslag 2017) 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
Basisschool Klim Op 
Basisschool De Akkerwinde 
Basisschool De Sprankel 
Basisschool De Regenboog 
Scholengemeenschap Palet (SBO) 
 
BRIN: 
03MA 
06XB 
07UN 
07VP 
20GB 
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Ook geven wij het bestuur in overweging om in het jaarverslag een 
zichtbare verbinding te maken tussen de meerjarenbegroting en de 
doelstellingen vanuit het strategisch beleid. 
Ook kan het bestuur, naast de geïndiceerde risico's in de 
risicoparagraaf, de voorgenomen beheersmaatregelen en een 
cijfermatige onderbouwing daarvan opnemen. 
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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 januari en februari 2019 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Optimus. 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 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 verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het 
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen 
onderzoek: 
 
• 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 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. 
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Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van 
de school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
Dit type onderzoek is niet uitgevoerd binnen Optimus omdat hier 
geen aanleiding voor was. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. Op verzoek van het bestuur hebben we dit 
type onderzoek niet uitgevoerd tijdens deze onderzoeksperiode. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. Dit 
type onderzoek is niet uitgevoerd binnen Optimus. Er zijn geen 
scholen waar sprake was van vervolgtoezicht. 
 
• 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. Ook dit onderzoek is niet uitgevoerd 
tijdens de onderzoeksperiode bij Optimus omdat er geen 
stelselonderzoeken gepland waren binnen deze termijn. 
 
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. 
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Verificatie 

School 1 2 3 4 5 

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 

OP7 Praktijkvorming/Stage / Beroepspraktijkvorming 

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 

 
1. 03MA Klim Op 
2. 07UN De Sprankel 
3. 20GB SG Palet (SBO) 
4. 07VP De Regenboog (Schaijk) 
5. 06XB De Akkerwinde 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben op de scholen gesproken met de 
schoolleiding, leerlingen en leraren en verschillende lessen bezocht. 
Verder hebben we, naast gesprekken met het College van 
Bestuur, deze onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

• Gesprek Raad van Toezicht 
• Gesprek GMR 
• Gesprek Directeurenberaad (DBO) 
• Gesprek Professionele Leergemeenschap Eigenaarschap 
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• Gesprek Maatschappelijke Adviesraad 
  
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de 
verificatieonderzoeken. 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 
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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 totaaloordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied Financiën. Er 
wordt op dit moment nog geen totaaloordeel gegeven over 
Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Verder is 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 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
We vinden dat het bestuur goed zicht heeft op de onderwijskwaliteit 
van de 31 scholen binnen de stichting. Het bestuur verzamelt 
informatie door jaarlijks op gestructureerde wijze een schoolbezoek af 
te leggen aan elke school. Hierbij bezoekt het bestuur de groepen en 
spreekt zij met de schoolleiding, ouders, leraren en leerlingen. De 
school ontvangt vervolgens feedback. Daarnaast gebruikt het bestuur 
interne en externe audits, opbrengstgegevens en 
tevredenheidsonderzoeken om na te gaan wat goed gaat of wat beter 
kan op de scholen. We stellen vast dat deze informatie daadwerkelijk 
gebruikt wordt om bij te sturen waar het beter kan of moet. Er zijn 
scholen die afgelopen jaar meer intensief gevolgd werden dan andere. 
En ook hebben we in diverse gesprekken gehoord dat er bijvoorbeeld 
interventies gedaan worden in teams, als dat nodig is. 
 
De professionele cultuur binnen Optimus waarderen wij als 'goed'. Ten 
eerste is er sprake van een open, transparante en op feedback gerichte 
organisatiecultuur. We vinden daarnaast dat het bestuur hoog inzet 
op voortdurende verbetering van de professionaliteit van 
medewerkers. Zowel schoolleiders als leraren krijgen ruime 
gelegenheid om zich te scholen. Het bestuur stimuleert het doen van 
onderzoek. Uit de gesprekken op de scholen en met de schoolleiders 
maken we op dat de resultaten hiervan in de scholen 'landen'. Ten 
slotte merken we dat er ook breder werk wordt gemaakt van 
kennisdeling tussen de scholen door uitwisseling van informatie en 
door het werken met bestuursbrede professionele 
leergemeenschappen (PLG's). 
 
We waarderen de standaard 'Verantwoording en dialoog' als 'goed'. 
We vinden dat het bestuur ouders, personeel en andere 
belanghebbenden goed betrekt bij het bestuursbeleid. Een voorbeeld 
hiervan is de totstandkoming van het meest recente Koersplan. We 
vinden ook dat het bestuur haar tegenspraak goed organiseert door 
structureel in gesprek te gaan met ouders en leerlingraden. Maar ook 
door het instellen van de Maatschappelijke Adviesraad. Het bestuur 
vraagt deze raad om advies bij relevante thema's en zoekt naar out-
of-the-box advies of denkrichtingen. De adviezen zijn openbaar 
toegankelijk. 
 
Ten slotte zien we op de korte of middellange termijn geen risico’s 
voor de financiële continuïteit van Optimus. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

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

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Ja, we vinden dat het bestuur de kwaliteitszorg goed op orde heeft. 
 
Het bestuur heeft goed zicht op de onderwijskwaliteit, maar dat geldt 
ook voor veel schoolleiders op de scholen die we hebben bezocht. De 
schoolleiders komen regelmatig in de groepen en hebben structureel 
overleg met het bestuur. 
Het bestuur legt, samen met het Hoofd Onderwijs, jaarlijks 
schoolbezoeken af aan alle scholen. Deze bezoeken bestaan uit 
groepsobservaties, gesprekken met leraren, ouders en leerlingen en 
met de schoolleiding. Op deze wijze verzamelt het bestuur informatie 
over de basiskwaliteit, de ontwikkeling van punten uit het Koersplan 
en de opbrengsten van de school. Het bestuur zet daarnaast 
tevredenheidsonderzoeken, een intern kwaliteitszorginstrument 
en tevens externe audits op de scholen in om een 'beeld van buiten' 
over de onderwijskwaliteit op te halen. Alle scholen van Optimus 
voldoen aan de basiskwaliteit, waarbij sommigen hier zelfs bovenuit 
stijgen. 
 
Voor de ontwikkeling van het onderwijs binnen de stichting, is het 
Koersplan Wereldonderwijs! geschreven. Het koersplan bevat zes 
toekomst-uitspraken. Per domein is dit verder geconcretiseerd. Het 
plan vormt voor de scholen een leidraad voor ontwikkeling. De 
bedoeling is dat de doelen en ambities uit het koersplan 'passend' 
gemaakt worden door het team van iedere school. Iedere school heeft 
immers ook haar eigen schoolontwikkeling. 
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Op de scholen is te zien dat er verschillen zijn in tempo en wijze 
waarop het Koersplan Wereldonderwijs! gerealiseerd wordt. Het 
bestuur heeft hier zicht op doordat de school- en jaarplannen op 
bestuursniveau worden besproken. Daarnaast is het realiseren van de 
doelen uit het koersplan, onderwerp van gesprek bij het jaarlijkse 
schoolbezoek. 
 
Ondanks dat we de kwaliteitszorg als goed waarderen, zien we nog 
wel een ontwikkelpunt. Binnen het bestuur wordt regelmatig 
gesproken over de 'buitenmaten'. Er is binnen het bestuur veel 
professionele ruimte, maar de zogenaamde 'buitenmaten' zijn niet 
onderhandelbaar. We zien deze term, die volgens ons dient als een 
soort ondergrens, niet goed terug in alle stukken over kwaliteitszorg. 
In de praktijk merken we dat er regelmatig wordt gesproken over de 
kwaliteit in relatie tot deze buitenmaten en dat deze dus ook 
daadwerkelijk als een kader dienen. Maar de maten mogen wat meer 
geëxpliciteerd en kunnen mogelijk nog beter ingebed worden in de 
kwaliteitszorgcyclus. 
Verder geven we het nog volgende mee. Door onder meer de 
bestuursbezoeken die consequent uitgevoerd worden en externe 
audits, verzamelt het bestuur veel kwaliteitsinformatie. Deze 
bevindingen worden in de praktijk weliswaar naar het bestuursniveau 
geaggregeerd en we zien dat hier vervolgens passende intenventies 
aan gekoppeld worden. Wel denken we dat de interpretatie en de 
clustering van de informatie op bestuursniveau nog meer 
gestructureerd vastgelegd mag worden. Daardoor worden het 
kwaliteitsbeeld en de specifieke aanpak meer overdraagbaar. Ook kan 
het zo meer bijdragen aan de bestuursverantwoording over de 
kwaliteit van de scholen of over gerealiseerde effecten van een 
verbeteraanpak. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Ja, we zijn over de Kwaliteitscultuur binnen Optimus erg positief en 
waarderen deze daarom als 'goed'. 
 
Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle 
scholen binnen de stichting en zorgt voor ruime mogelijkheden om te 
zorgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. De 
schoolleiding en de teams werken gezamenlijk aan een voortdurende 
verbetering van hun professionaliteit. Dat doen zij onder meer door 
het volgen van scholing en opleidingen, door het lezen van en 
uitwisselen over wetenschappelijke artikelen maar ook binnen de 
diverse PLG's (professionele leergemeenschappen) die in het bestuur 
al lang actief zijn. 
Op alle scholen waar we verificatieonderzoek hebben gedaan, maar 
ook in het directeurenberaad en in de professionele leergemeenschap 
Eigenaarschap, treffen we schoolleiders en leraren die goed op de 
hoogte zijn van actuele inzichten over leren. 
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En ook merken we dat nieuwe ontwikkelingen niet klakkeloos worden 
overgenomen in de teams, maar dat er regelmatig wordt nagegaan of 
er voldoende (wetenschappelijk) bewijs is dat het werkt voor de 
leerlingen. De schoolleiders volgen gezamenlijk een ontwikkeltraject 
rondom persoonlijk leiderschap dit jaar. 
 
De vanzelfsprekendheid om te professionaliseren is iets dat opvalt 
binnen alle gesprekken die we voeren binnen ons onderzoek. Ook 
binnen de GMR en Raad van Toezicht is dit de cultuur. Het College van 
Bestuur zelf volgt ook een opleiding en is daarnaast goed op de 
hoogte van recent onderzoek en nieuwe ontwikkelingen. Het lijkt 
daarbij een vaste gewoonte om nieuwe inzichten regelmatig te delen 
binnen de organisatie. 
We stellen vast dat er sprake is van een open dialoog tussen bestuur 
en schoolleiders. Maar ook door leraren wordt het bestuur gezien als 
toegankelijk en benaderbaar. Daarbij wordt op meerdere posities 
binnen de organisatie aangegeven dat er voldoende ruimte is voor 
tegenspraak. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 

We waarderen deze standaard als goed. We vinden dat het bestuur 
voldoet aan de basiskwaliteit als het gaat om de verantwoording. De 
eigen ambitie om een brede dialoog aan te gaan met stakeholders, 
vinden we bijdragen aan de eindwaardering 'goed' op deze standaard. 
 
Het bestuur verantwoordt zich voldoende naar belanghebbenden en 
belangstellenden. In ieder geval is er transparantie over de 
kengetallen en opbrengsten. Ook wordt er veel gecommuniceerd over 
nieuwe ontwikkelingen van de scholen en de relatie met het 
Koersplan. We zien nog mogelijkheden om de vastgestelde 
onderwijskwaliteit mee te nemen in de verantwoording, bijvoorbeeld 
in het jaarverslag. Van alle bevindingen die bij het bestuur aanwezig 
zijn, is nu weinig terug te vinden in de externe 
verantwoordingsstukken. 
 
Het bestuur geeft aan te hechten aan zijn maatschappelijke opdracht. 
Om die reden heeft het bestuur, naast een Raad van Toezicht en de 
GMR nog een gremium waarmee het een kritische dialoog aan gaat. 
Dit betreft de Maatschappelijke Adviesraad. Deze raad bestaat uit een 
gezelschap van mensen met een bestuurs-, onderwijs- of kunstzinnige 
achtergrond die tevens buiten de regio werkzaam zijn. De raad geeft 
op verzoek van het bestuur adviezen, bijvoorbeeld over de koers om 
meer integrale kindcentra te vormen of over de krimp in de regio. De 
raad ervaart dat de adviezen serieus worden genomen door het 
bestuur. En ook als een advies niet wordt overgenomen dan heeft het 
bestuur hier een onderbouwing voor. De adviezen zijn openbaar 
toegankelijk via de website. 
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Dit sluit aan bij de ambitie van het bestuur om het onderwijs 
voortdurend te verbinden met de samenleving. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

3,81 3,40 3,58 3,38 3,23 3,15 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,79 0,77 0,78 0,77 0,76 0,75 

Weerstandsvermogen < 5% 25,87 28,18 29,94 29,71 27,63 26,48 

Huisvestingsratio > 10% 
 

8,61 8,61 8,82 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 2,67 0,91 1,77 -2,82 -2,16 -1,87 

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 ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. Zoals blijkt uit 
de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een 
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de 
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen 
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. 
Vanaf 2018 wordt een negatieve rentabiliteit verwacht. Het bestuur 
geeft aan de daling van inkomsten op te vangen met vermindering 
van het personeelsbestand en beheersing van de overige kosten. Het 
verwachte negatieve resultaat heeft echter geen significante invloed 
op de vermogenspositie en de continuïteit van het bestuur. 
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De resultaten over 2018 blijken ten tijde van het uitbrengen van dit 
rapport vrijwel gelijk te zijn aan de (meerjaren)begroting uit het 
jaarverslag van 2017. Dit betekent dat het bestuur goed inzicht heeft in 
de te verwachte ontwikkelingen en adequate beheersingsmaatregelen 
heeft gekoppeld aan de te verwachten risico's.  
Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten, waarbij het bestuur 
heeft toegezegd hiermee in het eerstvolgende jaarverslag 
rekening te zullen houden: 
 
-  De meerjarenbegroting bestaande uit een balans en een raming van 
baten en lasten, die is gebaseerd op de standaardindeling en alle 
vereiste posten bevat, is aanwezig. Echter, in de jaarrekening worden 
rentebaten en lasten expliciet benoemd, terwijl deze in de begroting 
gesaldeerd worden vermeld als financiële baten/lasten. Wij verzoeken 
het bestuur in het eerstvolgende jaarverslag aandacht te besteden aan 
de consistentie tussen begroting en jaarverslag. 
- In de risicoparagraaf geeft het bestuur aan welke risico's ze 
verwacht, maar daarbij worden de te nemen beheersingsmaatregelen 
niet genoemd, evenals een cijfermatige onderbouwing van die risico's. 
Het bestuur heeft aangegeven dat deze onderbouwing er wel is en 
heeft toegezegd deze in het jaarverslag van 2018 op te nemen. 

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 Optimus kwamen de volgende onderwerpen aan de orde, 
waarbij is toegezegd dat hiermee in het jaarverslag van 2018 rekening 
zal worden gehouden: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van Optimus 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. 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. 
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Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 1.072.725. 
Het bestuur verantwoordt zich nog niet toereikend 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 
jaarverslagen vanaf 2018. 
 
Meerjarenbegroting 
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 jaarverslagen vanaf 2018. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Optimus als 
‘voldoende’. Wij baseren ons daarbij 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 financiële 
rechtmatigheid. Bij Optimus voerden wij ten tijde van het vierjaarlijks 
onderzoek een afzonderlijk, specifiek onderzoek uit naar de 
investering in huisvesting. De uitkomsten daarvan staan een positieve 
waardering van de financiële rechtmatigheid echter niet in de weg. 
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Resultaten verificatieonderzoek 

 

3 . 
3.1. Basisschool Klim Op 

Didactische handelen (OP3) 
Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit en is zichtbaar 
in ontwikkeling naar goed. 
De leraren zorgen voor een taakgericht leerklimaat met betrokken 
leerlingen. Onder meer door de inzet van verschillende werkvormen, 
maar ook door afwisseling binnen en tussen de lessen door 
bewegingsactiviteiten. Het team gebruikt het expliciete directe 
instructiemodel en gebruikt bijvoorbeeld wisbordjes en beurtstokjes 
om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Hier zijn nog 
geen schoolbrede afspraken over. 
 
De planmatige afstemming op verschillen tussen leerlingen staat hoog 
op de agenda van het team. We hebben tijdens de groepsobservaties 
lessen gezien waarin de planmatige afstemming op weg is naar een 
hoger niveau. Van enkele leerlingen horen we dat de afstemming van 
de leerstof op kinderen die sneller werken of eerder klaar zijn, nog wat 
beter gestuurd mag worden. Hier liggen mogelijk nog kansen om nog 
wat meer aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. 
 
Als eigen ambitie heeft het team het eigenaarschap bij leerlingen 
ontwikkelen. Op basisschool Klim Op wordt dit vertaald naar het 
werken met eigen leerdoelen. Deze doelen zijn niet helemaal 
individueel, maar volgen de lijn van de leerstof die op dat moment 
aangeboden wordt. De leerlingen kunnen zelf aangeven of zij het doel 
al beheersen of nog niet. In hun portfolio hebben de leerlingen 
leerstof waar mee zij hun doel kunnen bereiken. In de praktijk zien we 
de doelen hangen in de groepen en merken we dat het voor kinderen 
al gebruikelijk is om 'in doelen te denken'. Het werken hiermee moet 
de komende tijd nog verder ontwikkeld worden. Helemaal individueel 
onderwijsgeven is hierbij niet het doel, maar nog verdere afstemming 
van de doelen en (verwerkings)stof op het niveau van de leerlingen, is 
wel een ambitie van het team. We denken dat het met elkaar 
benoemen van de richting en de bedoeling van 'eigenaarschap' 
op basisschool Klim Op kan helpen om meer focus te krijgen. 
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Kwaliteitszorg (KA1) 
We hebben de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld. 
De school werkt nauw samen met de twee andere scholen die samen 
het Kindlandschap de Eiber vormen. Ook de kwaliteitszorg is deels 
gezamenlijk en deels apart. Van het Kindlandschap ligt er een recente 
externe audit, waarbij alle belangrijke kwaliteitsgebieden in beeld 
gebracht zijn. Naast deze audit, gebruikt de school ook 
tevredenheidsvragenlijsten van de eigen school en quickscans van een 
kwaliteitszorgsysteem. 
 
Het team is sinds kort bezig met 'scrummen': ze werken in een korte 
pdca-cyclus om verbeteringen door te voeren. De schoolleider heeft 
het intiatief hierin genomen. Het idee is dat het eigenaarschap 
hiermee veel meer in het team komt te liggen. De schoolontwikkeling 
wordt hierdoor meer overzichtelijk. 
 
We zien kansen om nog wat meer ijkpunten te benoemen bij de 
schoolontwikkeling, bijvoorbeeld in het jaarplan. Wanneer is het team 
dit jaar tevreden over het portfolio? En wat is de stap die volgend jaar 
gezet kan worden? 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
Op basisschool Klim Op is de kwaliteitscultuur als goed gewaardeerd. 
De cultuur is gericht op voortdurende verbetering en ontwikkeling van 
het lesgeven. We zien dat er volop aandacht is voor 
professionalisering van het team. Er wordt veel aan individuele 
scholing gedaan en ook is er een teambreed aanbod vanuit het 
bestuur. Voor een aantal vaklessen werkt de school met vakdocenten 
die de leraren ook coachen. Dit gebeurt onder meer bij de 
muzieklessen. Onderling in het team is er een open cultuur waarbij 
leraren elkaar regelmatig om advies vragen of casussen met elkaar 
bespreken. Ook blijkt dat de leraren goed op de hoogte zijn van 
nieuwe inzichten. Deze worden vaak actief gedeeld, zo geeft men aan. 
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3.2. Basisschool De Sprankel 

Didactisch handelen (OP3) 
We beoordelen deze standaard als voldoende, omdat de leraren laten 
zien dat ze de basisvaardigheden beheersen. Ten opzichte van de 
externe audit in 2018 hebben de leraren een grote sprong vooruit 
gemaakt. De (externe) auditcommissie constateerde toen dat er te 
weinig sprake was van doelmatige instructies. Ook waren de 
verschillen tussen leraren groot. De school heeft sindsdien veel 
geïnvesteerd in scholing en coaching om de didactische vaardigheden 
van de leraren te versterken. Onze observaties bevestigen het beeld 
van de school dat de leraren in hun vaardigheden zijn gegroeid. We 
zien dat leraren voor een positief leerklimaat zorgen. Instructies zijn 
helder en doelgericht. De leraren weten de leerlingen te activeren 
door bijvoorbeeld activerende werkvormen en vraagtechnieken te 
gebruiken. 
Hiernaast zien we in de lessen en in de klasseninrichting al enkele 
elementen terug die voortkomen uit de ambitie om het eigenaarschap 
van leerlingen te vergroten. In de lessen laten de leraren leerlingen 
bijvoorbeeld reflecteren op hun (leer)houding. Er hangen doelen en 
stappenplannen aan de wanden die leerlingen ondersteunen bij het 
gedrag en het leren. Ook volgen de leraren een scholingstraject om 
leergesprekken te voeren over eigen doelen van leerlingen. Deze 
ambitie sluit aan bij een van de ambities uit het bestuurskoersplan. 
 
Er is ook ruimte voor verbetering en ontwikkeling. Allereerst kan de 
afstemming van de instructies aan kwaliteit winnen. Dit geldt voor 
zowel de afstemming gericht op ondersteuning (leerlingen die moeite 
hebben met de stof) als op uitdaging (de cognitief sterkste leerlingen). 
De leerlingen uit eerstgenoemde groep zitten in de regel in dezelfde 
verlengde instructiegroep. Maar uit de analysegegevens blijkt dat zij 
onderling sterk kunnen verschillen in leerbehoeften. Voor een aantal 
leerlingen geldt dat zij naast de reguliere verlengde instructie, 
aanvullende instructies nodig hebben die gericht zijn op het 
(planmatig) wegwerken van achterstanden (curatieve zorg). Maar ook 
de cognitief sterkste leerlingen hebben geplande instructies en 
feedback nodig die aansluiten op hun specifieke onderwijsbehoeften. 
Ten tweede kunnen de leraren verder nadenken over welke 
vaardigheden leerlingen nodig hebben om meer verantwoordelijkheid 
te kunnen dragen voor het eigen leren. En vervolgens hoe zij deze 
vaardigheden in een doorgaande lijn vanaf groep 1 willen ontwikkelen 
bij de leerlingen. 
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Kwaliteitszorg (KA1) 
We waarderen deze standaard als goed. De school heeft een stelsel 
ingericht om cyclisch zicht te houden op de onderwijskwaliteit. Op 
basis hiervan werkt de school doelgericht aan de ontwikkeling en 
borging van de kwaliteit. Hiernaast laat de school ook eigen aspecten 
van kwaliteit zien. De school streeft naar betrouwbare zelfevaluaties. 
De school betrekt daarom verschillende interne en externe 
deskundigen bij de evaluatie van de verschillende onderdelen van het 
onderwijsproces. Naast het managementteam, brengen ook de 
vakspecialisten in de school het pedagogisch en didactisch handelen 
van de leraren in kaart. De uitkomsten hiervan, brengt de school 
samen met de bevindingen van externe deskundigen, van leraren zelf 
en van ouders. Dit maakt het mogelijk om tot betrouwbare 
kwaliteitsuitspraken te komen over de verschillende onderdelen van 
het onderwijsleerproces, zodat kwaliteitsontwikkeling en borging 
onderbouwd en doelgericht kan plaatsvinden. 
 
Wel zien we ook een aandachtspunt binnen de kwaliteitszorg. De 
analyse van de leerresultaten kan, met name voor vakgebieden of 
groepen die opvallen, aan kwaliteit winnen. Het is belangrijk om met 
meer diepgang te zoeken naar (mogelijke) verklaringen voor te lage 
resultaten. Vervolgacties kunnen dan gerichter ingezet worden. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
We waarderen deze standaard als goed. Als het gaat om de 
basiskwaliteit constateren we in de eerste plaats dat er sprake is van 
een heldere organisatie en beslissingsstructuur. In de tweede plaats 
worden de medewerkers in hoge mate gestimuleerd om zich verder te 
professionaliseren. Op schoolniveau zijn er verschillende 
professionaliseringsactiviteiten. En ook individuele ontwikkeling 
wordt gestimuleerd, wanneer deze in het belang is van de 
schoolontwikkeling. 
 
Als het gaat om eigen aspecten van kwaliteit zien we dat er in het 
team een groot draagvlak bestaat om de nieuwe richting die de school 
insloeg, vorm te geven. Vanuit een gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheid en met hoge betrokkenheid werkt het team aan 
de schoolontwikkeling. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de presentatie die de 
school ons gaf over de actuele ontwikkelthema’s. Het ‘met en van 
elkaar leren’ is hierbij een rode draad. Leraren bereiden samen lessen 
voor en bespreken deze na. Alle leraren zijn daarnaast lid van stuur- en 
werkgroepen. De teambijeenkomsten staan in het teken van kennis 
delen met elkaar. 
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Vanuit de visie van ‘gespreid leiderschap’ schept de schoolleiding 
duidelijke kaders en houdt deze de ambities hoog. De schoolleiding 
ziet nog enkele kansen voor verdere ontwikkeling van de 
kwaliteitscultuur. Leraren zouden meer professionele ruimte mogen 
nemen om eigen beslissingen te nemen. Ook vindt de schoolleiding 
dat de mogelijkheden van de Optimus-academie (het 
professionaliseringsaanbod op bestuursniveau), nog meer benut 
kunnen worden. 

3.3. Scholengemeenschap Palet (SBO) 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2SN) 
De school voldoet aan de basiskwaliteit op deze standaard. Dat 
betekent dat de leraren voldoende informatie over de kennis en 
vaardigheden van de leerlingen verzamelen om het onderwijs hierop 
te kunnen afstemmen. Ook worden snel na binnenkomst voor alle 
leerlingen ontwikkelingsperspectieven opgesteld. Deze worden 
halfjaarlijks geëvalueerd, om na te gaan of de leerling voldoende 
vooruitgang laat zien. Naast taal en rekenen volgen de leraren ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Er zit ontwikkeling in de school waarbij leraren scherper kijken naar de 
didactische leergroei van individuele leerlingen. Leraren signaleren 
snel wanneer leerlingen doelen niet (dreigen te) halen of juist 
ruimschoots aan het halen zijn. Verdere verdieping is mogelijk door, 
met name bij leerlingen die onvoldoende lijken te profiteren van het 
onderwijs, diepgaander te analyseren wat de oorzaak is. Met deze 
informatie kunnen de leraren de aansluiting van het aanbod, de 
leertijd en de instructies bij de onderwijsbehoeften van leerlingen, 
verder verbeteren. 
De leerlingen zelf betrekken bij het analyseren van de resultaten en 
met hen samen ontwikkelingsdoelen stellen, past in de visie van de 
school (‘vergroten eigenaarschap’) en kan op termijn een mooie 
aanvulling zijn. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
We beoordelen de standaard didactisch handelen als voldoende 
omdat we vinden dat de leraren van SBO Palet in de basis hun vak 
verstaan. De leraren bieden de leerlingen een gunstig leerklimaat. 
Tijdens de bezochte lessen was sprake van rust en structuur. In de 
meeste lessen zien we dat de leraren heldere instructies en passende 
verwerkingsopdrachten geven en dat leerlingen geconcentreerd en 
taakgericht zijn. 
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De ontwikkeling die de school inzette om meer focus te leggen op het 
didactische aspect (‘gedrag én leren’), zien wij terug in de school. 
 
Wij zien ook ruimte voor verdere ontwikkeling. De school kan het 
didactisch handelen op enkele punten versterken en daarmee het 
onderwijs nog passender maken. Allereerst kunnen leraren (binnen de 
niveaugroepen) hun handelen verder afstemmen op verschillen 
tussen leerlingen. In de regel krijgen leerlingen die wat meer moeite 
hebben met de basisstof, een verlengde instructie. We zien dat deze 
instructies nu vooral het karakter hebben van ‘begeleid verwerken’ 
dan dat er minder sprake is van een (aangepaste) instructie. Ook zien 
we dat leerlingen met grotere leerachterstanden, aanvullende 
opdrachten krijgen, voor zelfstandige verwerking. Maar juist deze 
leerlingen hebben hiernaast extra (en op maat gesneden) 
instructiemomenten nodig. Verder kunnen leraren hun leerlingen 
meer betrekken bij de les en het leren. Bijvoorbeeld door meer 
interactie met en tussen leerlingen tot stand te brengen. Maar ook 
door vraagtechnieken te gebruiken die het denken van alle leerlingen 
activeren en door leerlingen feedback te geven op zowel het 
leerproces als op het resultaat. Deze voorbeelden dragen bij aan het 
vergroten van eigenaarschap van leerlingen. 

Veiligheid (SK1) 
Wij beoordelen ‘veiligheid’ als voldoende. De school voldoet namelijk 
aan de wettelijk gestelde eisen. De school beschikt over een 
veiligheidsbeleid. Hierin zijn maatregelen opgenomen gericht op 
preventie en op het afhandelen van incidenten. Ook is er een 
coördinator die het beleid coördineert en aanspreekpunt is in het 
kader van pesten. Verder monitort de school jaarlijks de beleving van 
de veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Het beeld dat hieruit 
naar voren komt, is voornamelijk positief. 
 
Wel willen wij de school een belangrijk aandachtspunt meegeven. In 
de veiligheidsmonitor geven leerlingen aan dat zij zich overwegend 
veilig voelen op school. Toch vertelden leerlingen met wie wij spraken, 
dat pesten soms voorkomt en (ondanks inspanningen van leraren) 
niet altijd stopt. Wij vinden het belangrijk dat de school nagaat of de 
wijze waarop sociale competenties bij leerlingen worden ontwikkeld, 
voldoende effectief is. Ditzelfde geldt voor de acties die de school 
onderneemt bij pesten. Met deze informatie kan (naast het opnemen 
van de actuele wettelijke eisen) het veiligheidsbeleid geactualiseerd 
worden. 
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Kwaliteitszorg (KA1) 
De school heeft een stelsel ingericht om zicht te houden op de 
kwaliteit van het onderwijs en verbetert op basis hiervan het 
onderwijs. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit zoals in de 
wet is aangegeven. 
 
Wij zien ook mogelijkheden voor verbetering. De evaluatie van het 
onderwijsproces vindt nu voornamelijk plaats op basis van 
gesprekken en evaluatieve vragenlijsten. Om de betrouwbaarheid van 
deze evaluaties te vergroten en vervolgens tot betrouwbare 
kwaliteitsuitspraken op schoolniveau te komen, is het wenselijk de 
werkwijze aan te vullen met meer objectieve informatie. Bijvoorbeeld 
uit gestandaardiseerde observaties van het pedagogisch en didactisch 
handelen en de kwaliteit van de extra ondersteuning. De externe audit 
die op korte termijn plaatsvindt, kan hieraan een goede bijdrage 
leveren. Ook de kwaliteitskaarten die de school overweegt te 
ontwikkelen, kunnen de kwaliteitszorg verder versterken. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
Wij beoordelen ‘kwaliteitscultuur’ als voldoende. De school voldoet 
namelijk aan de wettelijk gestelde eisen. Om de bekwaamheid van het 
personeel te behouden en te versterken, functioneert een 
gesprekkencyclus. Professionalisering van medewerkers staat (net als 
voor het bestuur) hoog in het vaandel. 
 
De veranderde visie op onderwijs (‘gedrag én leren’) was aanleiding 
voor de school om meer te investeren in vaardigheden op didactisch 
en vakinhoudelijk gebied. De professionaliseringsactiviteiten van het 
team richten zich op het leesonderwijs, opbrengstgericht werken en 
het werken vanuit leerlijnen. Belangrijke stappen zijn al gezet. 
Hiernaast kan het team verder groeien in de reflectie op het eigen 
professioneel handelen. Door elkaars lessen te bezoeken en door 
collegiale consultatie en intervisie, kunnen de leraren meer zicht 
krijgen op de eigen en elkaars kwaliteiten en kan men leren van en 
met elkaar. 
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3.4. Basisschool De Regenboog 

Didactisch handelen (OP3) 
We waarderen de kwaliteit van het didactisch handelen als 'goed'. 
 
Tijdens het onderzoek hebben we drie groepen bezocht. We vonden 
dat in deze groepen sprake was van een taakgerichte werksfeer. Ook 
waren de leerlingen actief betrokken. De leraren zetten verschilende 
hulpmiddelen in om voorkennis op te halen of de beurtverdeling 
evenwichtig te maken. Aan de kwaliteit van de instructie heeft de 
school afgelopen tijd hard gewerkt. We vinden dat dit zichtbaar is in 
de groepen: de instructie is duidelijk, kent een heldere 
opbouw waarbij het leerdoel herkenbaar is. Uit het leerlinggesprek 
blijkt dat de leraren voortdurend bezig zijn om het lesgeven verder te 
verbeteren met kleine aanpassingen. 
De eigen ambities van de school liggen op het gebied van het 
verhogen van de actieve betrokkenheid en leerlingen laten bijdragen 
aan de eigen ontwikkeling. Bij het eerste punt vinden we dat de school 
dit goed realiseert. Het tweede punt horen we terug in het 
leerlingengesprek. De leerlingen die met het portfolio werken (groep 
5/6) zijn positief en in het gesprek blijkt dat zij goed zicht hebben op 
de eigen leerdoelen en de ontwikkeling hierin. Volgens de school moet 
ook dit punt nog verder ontwikkeld worden, net als de kwaliteit van 
het didactisch handelen. We denken dat het team hiervoor bij elkaar 
in de groepen moet blijven kijken. Binnen de school is veel potentie 
die met elkaar nog verder ontwikkeld en versterkt kan worden. 
 
De schoolleiding komt regelmatig in de groepen met een kijkwijzer 
van het bestuur. Er is zodoende ook een beeld van het didactisch 
handelen op schoolniveau. Hier zien we dat de meeste 
leraren voldoen aan de eisen die gesteld worden.   

Kwaliteitszorg (KA1) 
De kwaliteitszorg is gewaardeerd als 'goed'. 
 
Ten eerste is er een goed beeld van de opbrengsten: deze worden 
structureel geëvalueerd, ook met het team. 
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Daarnaast zien we dat de kwaliteit van het didactisch handelen goed 
in beeld is. De directeur komt regelmatig in de groepen met de 
kijkwijzer of met een flitsbezoek. De bevindingen worden ook op 
schoolniveau verzameld. 
Afspraken over de kwaliteit van het lesgeven in de diverse vakken, 
liggen vast in het Onderwijsplan ('zo doen wij het'). Deze worden 
regelmatig bijgesteld, geeft de directeur aan. Verder zien we dat 
kwaliteitskaarten gebruikt worden om de kwaliteit van de school in 
beeld te brengen, maar ook externe audits worden hiervoor benut. 
Het team heeft een kwaliteitsslag gemaakt in de kwaliteitszorg. Het 
gevoel was dat er veel was, maar dat de samenhang op sommige 
punten beter kon. De nieuwe manier is compacter en nog meer gelinkt 
aan de visie en de waarden van de school. Dit is een mooi voorbeeld 
van het 'continu verbeteren', dat een manier van werken is op de 
school. 
We geven nog mee dat 'focus houden' en 'stilstaan bij successen' 
belangrijk blijft. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2)  
We waarderen de kwaliteitscultuur als 'goed'. 
 
We vinden dat de school gekenmerkt wordt door een cultuur van 
'continu verbeteren'. Dat begint bij de ambities van de schoolleiding. 
Daar ligt de lag hoog. We hebben ook gemerkt dat het team kritisch is: 
de leraren willen graag (wetenschappelijke) onderbouwing hebben of 
iets werkt of niet voordat zij iets invoeren. Een ander voorbeeld: aan 
de hand van de opbrengsten wordt kritisch gevolgd of een 
verbeteractie voldoende effect heeft. 
De leraren geven aan dat er op school voldoende ruimte is voor 
professionalisering. Hier wordt ook gebruik van gemaakt, er worden 
diverse recente voorbeelden genoemd van scholingen die gevolgd 
zijn. De teamleden werken in stuurgroepen met een eigen thema. 
Deze stuurgroepen krijgen steeds meer de regie in beslissingen die 
worden genomen. De stuurgroepen schrijven een eigen jaarplan en na 
afloop van de periode ook een jaarverslag waarin de resultaten 
worden benoemd. 
Ook in het leerlingengesprek vinden we onderbouwing voor de 
waardering 'goed'. "Ze doen vaak nieuwe dingen om ons vooruit te 
helpen" en "Onze juffen en meesters proberen het steeds beter te 
doen", merken leerlingen op. 
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3.5. Basisschool De Akkerwinde 

OP3 Didactisch handelen 
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als voldoende, 
omdat de leraren in de basis hun vak verstaan. Zij zorgen voor een 
heldere uitleg en voor een gestructureerd verloop van de les. In de 
meeste lessen zien we dat de leraren de onderwijstijd efficiënt 
benutten. Ook houden zij, met behulp van de informatie die zij over 
leerlingen hebben, voldoende rekening met verschillen tussen 
leerlingen. 
 
We zien ook enkele aandachtspunten. Allereerst kan de verlengde 
instructie aan kwaliteit winnen. Deze heeft nu vooral het karakter van 
een begeleide verwerking. In de tweede plaats zien we mogelijkheden 
om met de leerlingen te reflecteren op hun eigen leerproces via het 
geven van effectieve taakgerichte en procesgerichte feedback. Verder 
kunnen de leraren de interactie tussen leerlingen meer stimuleren. De 
ambitie van de school om hiervoor coöperatieve werkvormen in te 
zetten, kwamen we tijdens onze observaties nauwelijks tegen. 

Pedagogisch klimaat (SK2) 
Het pedagogisch klimaat in de school is warm en ondersteunend. De 
leerlingen met wie we spraken, bevestigden dit. Zij vertelden dat zij 
graag naar school gaan en het goed kunnen vinden met de leraren en 
met elkaar. 
 
De school heeft het bevorderen van het zelfvertrouwen van leerlingen 
en de ontwikkeling van sociale competenties, hoog in het vaandel 
staan. Wij vinden dat de school haar eigen ambities op dit gebied in de 
praktijk waarmaakt en waarderen deze standaard daarom als goed. 
Allereerst heeft het team een duidelijke en gezamenlijk gedragen visie 
op de manier waarop het de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen wil stimuleren. Het team zorgde er voor dat de twee 
programma’s die hiervoor worden gebruikt, op elkaar werden 
afgestemd. Daardoor is er sprake van een heldere doorgaande lijn in 
de school. Een ander punt waarop de school haar eigen ambities 
waarmaakt, vinden wij de wijze waarop het team de ouders betrekt bij 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen. 
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De school heeft de opvatting dat leren en opvoeden samen gaan en 
ouders en school elkaar nodig hebben. Dit leidde tot initiatieven 
waarbij het team de eigen kennis over pedagogisch handelen, 
waaronder het ontwikkelen van executieve functies, actief met ouders 
deelt. Ouders en school spreken nu meer dezelfde taal, en het team 
vindt dat het effect hiervan op de kinderen, duidelijk merkbaar is. 

Kwaliteitszorg (KA1) 
De school heeft een stelsel ingericht om zicht te houden op de 
kwaliteit van het onderwijs en verbetert op basis hiervan het 
onderwijs. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit zoals in de 
wet is aangegeven. Instrumenten zoals tevredenheidsenquêtes, 
zelfevaluaties, kijkwijzers, opbrengstanalyses en de uitkomsten van de 
tweejaarlijkse bestuursbezoeken, worden benut om de kwaliteit te 
meten en om nieuwe doelen te bepalen. 
 
Een aandachtspunt vinden wij de uitwerking van deze doelen in het 
jaarplan. Deze is nu vooral in termen van ‘uit te voeren activiteiten’. 
Het jaarplan kan leraren meer sturing bieden bij de uitvoering 
wanneer doelen zijn uitgewerkt naar observeerbaar leraar- en 
leerlinggedrag. Hiernaast is het zinvol een duidelijk onderscheid te 
maken tussen activiteiten ten behoeve van kwaliteitsontwikkeling en 
-verbetering en kwaliteitsborging. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
De school voldoet aan de basiskwaliteit van deze standaard. Directie 
en team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van 
de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit. Dit gebeurt binnen een heldere organisatie en 
beslissingsstructuur. De schoolleiding is trots op de groei die het team 
doormaakte. Er is een breed draagvlak voor de ingezette 
ontwikkelingen en de leraren krijgen en nemen hiervoor steeds meer 
verantwoordelijkheid. 
 
Het team kan verder groeien in de reflectie op het eigen professioneel 
handelen. Door elkaars lessen te bezoeken en door collegiale 
consultatie en intervisie, kunnen de leraren meer zicht krijgen op de 
eigen en elkaars kwaliteiten en kan men leren van en met elkaar. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
Onderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid 
Op 11 februari 2019 hebben we op basisschool De Akkerwinde een 
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op 
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het 
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een 
aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO) 
en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke 
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie 
Onderzoekskader). 
We hebben onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de 
wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) 
• schorsing en/of verwijdering 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids 
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs 

vanwege lichamelijke of psychische redenen 
 
Conclusie 
De school voldoet op het onderdeel verzuimregistratie, 
verlofverlening en communicatie van het verzuimbeleid aan de 
wettelijke voorschriften. We hebben niet kunnen beoordelen in 
hoeverre de school voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de 
meldingsplicht, schorsing, verwijdering en afwijking onderwijstijd 
omdat deze niet op de school zijn voorgekomen tijdens de bekeken 
onderzoeksperiode. 
 
Toelichting 
 
Verzuimregistratie 
De leraren registreren dagelijks op deugdelijke wijze de aan- en 
afwezigheid van leerlingen. Hierbij maken zij onderscheid tussen 
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en gebruiken zij de binnen de 
school afgesproken codering. Ook wanneer leerlingen te laat komen 
wordt dit opgenomen in het systeem. 
Door de deugdelijke registratie kan de school in de basis voldoen aan 
de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige 
reden. 
 
Meldingsplicht 
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke 
verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen te melden. Er 
waren in de onderzochte periode binnen de onderzoeksgroep 
namelijk geen leerlingen die de school moest melden. 
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Deze meldplicht geldt voor leerlingen die binnen vier weken 16 uur 
zonder geldige reden afwezig zijn. 
We zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen 
deugdelijk registreert. Dit geeft ons het vertrouwen dat als de school 
verzuim moet melden, zij dit juist en op tijd doet. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en 
de richtlijnen. De school past de regels doorgaans correct toe. 
Binnen de onderzoeksgroep is in de onderzochte periode éénmaal 
vrijstelling van geregeld schoolbezoek gegeven terwijl dit niet paste 
binnen het wettelijk kader en de richtlijnen. Dit valt echter binnen de 
toegestane foutmarge. 
 
Schorsing en/of verwijdering 
Aangezien op basisschool De Akkerwinde geen leerlingen zijn 
geschorst en verwijderd tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij 
niet kunnen beoordelen of zij aan de wetgeving voldoet. 

Communicatie van verzuimbeleid 
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de 
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid 
is in de schoolgids opgenomen. 
Daarnaast heeft de school afspraken hoe om te gaan met 'te laat' 
komen en is er bovenschools beleid met betrekking tot schorsing en 
verwijdering. 
 
Afwijking onderwijstijd 
Op basisschool De Akkerwinde is het oordeel 'niet aan de orde' van 
toepassing, omdat er in de gecontroleerde periode bij de 
onderzoeksgroep geen situaties waren of zijn aangetroffen waarin 
afwijking aangevraagd had moeten worden. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Zoals voor alle andere schoolbesturen in Nederland was het door de 
inspectie bij Optimus gerealiseerde vierjaarlijks onderzoek bestuur en 
scholen de eerste kennismaking met de nieuwe visitatieopzet van de 
Inspectie van het Onderwijs. Meerdere inspecteurs hebben onze 
organisatie bezocht, bekeken, besproken, geanalyseerd en tegen een 
degelijk conceptueel kader aan gehouden. 
Wij zijn verheugd met de zeer goede beoordeling die wij ontvingen. 
Het is een beoordeling die laat zien dat wij op de goede weg zijn. 
De positieve waardering die de inspectie heeft inzake de door 
Optimus gehanteerde sturing met 'buitenmaten' en het daarbij 
behorende kwaliteitsbewustzijn nemen we mee in de 
doorontwikkeling van onze organisatie. Het sterkt ons in de 
overtuiging dat Optimus een adequate en toekomstbestendige 
sturingsfilosofie heeft. We nemen het advies van de inspectie graag 
over om de 'buitenmaten' nog explicieter te noemen in onze 
documenten en nog steviger in te bedden in ons kwaliteitsbeleid. 
Voor Optimus was het goed om van de externe toezichthouder te 
horen dat de door ons intens nagestreefde alignment en 
betrokkenheid in de vezels van onze organisatie zitten. 
 
Wij nemen het Inspectierapport mee op de door ons ingeslagen weg 
en werken gezamenlijk hard om het ook in de toekomst elke dag weer 
beter te kunnen doen voor onze leerlingen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 


	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Opzet vierjaarlijks onderzoek
	Resultaten onderzoek op bestuursniveau
	Resultaten verificatieonderzoek
	Reactie van het bestuur

