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Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 16 juli 2018

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar in 2018 uitgevoerd bij het bestuur van de Josephschool, de
Stichting Katholiek Onderwijs in de Parochie van de Allerheiligste
Drieëenheid (KOPAD). 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.
Op de school hebben we onderzocht of het bestuur weet hoe het is
gesteld met de kwaliteit van het onderwijs (verificatie onderzoek).
Ook hebben we gekeken hoe het bestuur er zelf voor zorgt dat het
onderwijs op de school van goede kwaliteit blijft. De onderwerpen die
wij hebben onderzocht op school, hebben wij uitgekozen na
bestudering van de beleidsplannen en na gesprekken met het
bestuur en de directie. De onderwerpen zijn het thematisch werken in
de groepen, de integratie van ict en het passend onderwijs. Dit laatste
met name vanwege de relatief grote groep meerbegaafden op school.
Gedurende het onderzoek zagen wij risico's in de kwaliteit van het
onderwijsproces (aanbod en didactisch handelen) en de aansturing
van de school (kwaliteitszorg). Om die reden hebben wij na de
verificatie nog een onderzoek naar risico's gedaan. Wij zagen in de
onderwijsresultaten geen risico's.

Bestuur: Stichting Katholiek
Onderwijs in de Parochie van de
Allerheiligste Drieëenheid
Bestuursnummer: 45189
School onder bestuur: Sint
Josephschool
Totaal aantal leerlingen 1 oktober
2017: 223
BRIN: 04VA

Wat moet beter?
Het bestuur heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs
dat de school biedt. Dit is de voornaamste reden waarom het bestuur
zich niet bewust is van de onvoldoende basiskwaliteit. Dit geldt zowel
voor de kwaliteit van het lesgeven als voor het leiding geven aan de
school. Hoewel het bestuur de eindresultaten van de leerlingen in
groep 8 kent, weet hij niet of dit ook is wat je van deze leerlingen mag
verwachten en welke andere vaardigheden en kennis de leerlingen
nog meekrijgen als zij de school verlaten. De kennis over en controle
op de kwaliteit van het onderwijs moet dus beter. Dit kan door vooraf
af te spreken met de school wat de doelen zijn, hoe deze te bereiken
en naderhand te bepalen of het ook gelukt is. Op basis van wat de
school nodig heeft, kan het bestuur dan ook zijn personeelsbeleid
invullen met de scholing en coaching van leraren. Ook hierin schiet het
bestuur nu te kort. Tenslotte geeft het bestuur onvoldoende
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informatie aan anderen over de bereikte kwaliteit. Voor ouders is
bijvoorbeeld weinig informatie te vinden over de resultaten, het
personeelsbeleid en de verbeteracties. Ook is geen informatie
beschikbaar over de Code Goed Bestuur, de manier van intern toezicht
of het personeelsbeleid.
Wat kan beter?
De door de directie gekozen beleidsthema's waar het team aan werkt
zijn onder andere thematisch werken, de integratie van ict in het
onderwijs en passend onderwijs. Het bestuur laat de keuze van beleid
over aan de directie. Hierdoor gaat er weinig invloed en sturing uit van
het bestuur. Al deze speerpunten zijn in meer of mindere mate
zichtbaar in de groepen maar op alle onderdelen kan de kwaliteit sterk
verbeteren. Dit kan als het bestuur evoor zorgt dat leraren gerichter
geschoold worden (ict), maar ook door ervoor te bepalen waarom
deze speerpunten belangrijk zijn voor de leerlingen en wat de school
ermee moet bereiken. Wat is, kortom, de toegevoegde waarde van
het thematisch werken en de ict op school? En welke resultaten wil het
bestuur bereiken met passend onderwijs voor meerbegaafde
leerlingen? Als het bestuur dit goed formuleert, kan de school
vervolgens gerichter te werk gaan.
Wat gaat goed?
Het bestuur bestaat uit vrijwillige ouders en is zeer betrokken bij alles
wat er op school gebeurt. De Josephschool is een buurtschool en alle
ouders en kinderen wonen dan ook in de buurt en voelen zich
verbonden met de school. Dat is merkbaar aan het feit dat de
bestuursleden, naast ander werk en privé, veel tijd aan de school
besteden wanneer dit nodig is. Vooral de afgelopen periode, toen er
onrust was op school, gebeurde dit. Het is bewonderenswaardig
hoeveel inzet en betrokkenheid de bestuursleden hiermee getoond
hebben. Daarnaast is er sprake van korte lijnen tussen bestuurder en
directie. Met de komst van een nieuwe directeur op school, is de rust
teruggekeerd en ook de communicatie tussen de leraren en de directie
is sterk verbeterd. Het bestuur heeft vertrouwen in de nieuwe start die
de school onder haar leiding gaat maken.
Tenslotte blijkt dat het bestuur een financieel gezonde organisatie is,
waardoor geld beschikbaar is om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
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Vervolg
Op de onderdelen die beter moeten, maken wij herstelafspraken met
het bestuur.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 9 januari en 23 februari 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij de Stichting Katholiek Onderwijs in de
Parochie van de Allerheiligste Drieëenheid. 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, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de Josephschool.
Omdat we naar aanleiding van het verificatie onderzoek risico’s
vermoedden bij de school, hebben we onderzoek gedaan naar meer
standaarden. We hebben het onderzoek tevens gebruikt om te
verifiëren of het bestuur voldoende informatie heeft over de school en
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of het bestuur adequaat stuurt op goede onderwijskwaliteit.
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
Josephschool.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

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

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

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, ouders,
directie, intern begeleider en leraren en alle groepen bezocht.
Daarnaast hebben we met het bestuur en met de
vertegenwoordiging van de Medezeggenschaps Raad gesproken.
Deze activiteiten dienen ervoor om een oordeel te kunnen geven op
de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, schoolklimaat, resultaten en
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kwaliteitszorg.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het kwaliteitsonderzoek risico van de Josephschool.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op het onderzochte kwaliteitsgebied op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het eerste is niet het geval maar het tweede wel. De sturing op
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kwaliteit vindt op schoolniveau plaats door de directeur. Het bestuur
houdt zich op afstand maar stuurt hierbij de school onvoldoende aan
en voert ook te weinig controle uit. Doordat er in het ouderbestuur
nauwelijks onderwijskundige kennis aanwezig is, heeft het bestuur
onvoldoede in beeld wat de kwaliteit van het onderwijsproces is op de
school en wat deze zou moeten zijn.
Dit leidt ertoe dat de gekozen beleidsthema's worden ingevoerd,
zonder dat het bestuur voldoende kritisch kijkt of dit wel de juiste
thema's zijn voor deze school, hieraan doelen koppelt en evalueert of
het gewenste effect bereikt wordt. Juist hier is er noodzaak tot
verbetering. Dan wordt het namelijk mogelijk om bij de evaluatie vast
te stellen wat het beleid heeft opgeleverd en of het bestuur en de
school tevreden zijn met het bereikte.
De kwaliteitscultuur waarderen we op bestuursniveau eveneens als
onvoldoende. De professionele cultuur op de school wordt namelijk
niet vanuit het bestuur opgepakt. Hiermee bedoelen we dat er een
personeelsbeleid is waarvan scholing een onderdeel vormt. Dit
scholingsbeleid zou in relatie moeten staan tot wat er nodig is op de
school aan kennis en vaardigheden om de gestelde doelen te
bereiken. Welke vaardigheden moeten leraren hebben om de
beleidsdoelstellingen te behalen en welke scholing is hiervoor dan
nodig. Maar ook: welke eisen stelt het onderwijs in de
basisvaardigheden taal en rekenen aan leraren op de Josephschool,
gezien de relatief makkelijk lerende populatie leerlingen die de school
heeft.
Het bestuur verantwoordt zich tenslotte onvoldoende over de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De verantwoording en
dialoog met de interne toezichthouder en met ouders zijn eveneens
onvoldoende.
De financiële positie van het bestuur is in orde, we zien geen risico’s
voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle
onderzochte deugdelijkheidseisen op dit kwaliteitsgebied.

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

10/20

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Hiervan is in onvoldoende mate sprake. Er is geen sprake van
vooraf gestelde concrete doelen die met de school zijn
afgesproken. Om deze doelen goed te kunnen stellen, is het belangrijk
dat er een goede analyse is van de leerlingpopulatie op school. Wat
voor soort leerlingen bezoeken de school en welke
onderwijsbehoeften hebben zij. Vervolgens komt de vraag wat dit
betekent voor de inrichting van het onderwijs, de resultaten die het
bestuur en de school willen behalen, de scholing van het personeel
om dit te bereiken en hoe dit te monitoren en te evalueren. Op al deze
punten schiet het bestuur nu tekort. Wel is sprake van een
onderwijskundig beleid op schoolniveau (inzetten op het thematisch
werken, integratie van ict en passend onderwijs). Elementen hiervan
zijn terug te zien in de groepen maar het bestuur heeft hier geen zicht
op.
Het bestuur bestaat uit ouders die op basis van vrijwilligheid en grote
betrokkenheid plaats hebben in het bestuur. Onder de leden van het
bestuur is onvoldoende onderwijskundige kennis aanwezig waardoor
het bestuur geen beleid ontwikkelt maar vertrouwt op de kwaliteit
van de directeur. Het bestuur gaat hierbij voorbij aan haar eigen
controlerende taak als intern toezichthouder. Het is daarom nodig om
de taken en rollen binnen bestuur en school opnieuw te evalueren
zodat er sprake is van een bestuurlijke vorm die verantwoording
neemt voor de onderwijskwaliteit. Het bestuur heeft deze thematiek
onderkend en zich het afgelopen jaar versterkt met een bestuurder uit
het onderwijs om zodoende beter invulling te kunnen geven aan haar
rol als toezichthouder en ontwikkeling van het onderwijs.
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De professionele kwaliteitscultuur vinden wij onvoldoende. Het
bestuur was op de hoogte van het feit dat er vorig jaar spanningen
waren binnen het team maar heeft hier in eerste instantie
onvoldoende adequaat op ingespeeld, zoals binnen een professionele
cultuur mag worden verwacht. Na enige tijd heeft het bestuur wel
adequaat gehandeld op de spanningen en een interim directeur
aangesteld. Met de komst van een nieuwe directeur komt hier nu
verandering in. De communicatie tussen directie en team, en bestuur
en team zijn verbeterd maar ook is er een visietraject gestart. Hiermee
hoopt de school te bepalen wat voor school zij wil zijn voor haar
leerlingen en welke koers zij gaat varen. De school laat zich hierbij
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begeleiden door externen. Het bestuur neemt deel aan het visietraject
en participeert in workshops terzake. Vervolgens zal het bestuur het
personeelsbeleid hierop af moeten stemmen, zodat iedereen
voldoende voorbereid en geschoold is voor de nieuwe visie. Dit geldt
vervolgens ook voor het zicht houden op het bijhouden van de
bekwaamheidsdossiers van leraren.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
Het bestuur verantwoordt zich tenslotte onvoldoende over de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De verantwoording en
dialoog met de interne toezichthouder is eveneens onvoldoende.
Deze vervult hierdoor onvoldoende de rol van kritische
sparringpartner richting het dagelijks bestuur. Hiermee kan hij zijn
wettelijke taak van goed werkgeverschap onvoldoende uitoefenen.
Ook ouders en andere belanghebbenden worden onvoldoende op de
hoogte gesteld van het bestuursbeleid. Zo zijn ouders niet op de
hoogte van welke resultaten de leerlingen in groep 8 halen en of dit
volgens verwachting is van de school en het bestuur. Ook over
verbeteractiviteiten en de achtergrond hiervan worden ouders
nauwelijks geïnformeerd.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
Op basis van de informatie uit het bestuursverslag en de beoordeling
van de accountant stellen wij vast dat het bestuur voldoende geld
heeft om het onderwijs nu en in de nabije toekomst te verzorgen,
verstandig met zijn geld omgaat en zich bij het verkrijgen en het
besteden van zijn geld houdt aan wet- en regelgeving. Wij beoordelen
het financieel beheer dan ook als ‘voldoende’.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Bestuur
Kwaliteitscultuur
Art. 31, WPO

Het bestuur stelt een
managementstatuut op waaruit de
verdeling van de
verantwoordelijkheid blijkt in de
aansturing van de scholen.

Het bestuur stuurt de inspectie het
nieuwe managementstatuut toe
voor 01-01-2019

School
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Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De school biedt geen aanbod dat
aansluit bij het niveau van alle
leerlingen en gericht is op het
bevorderen van actief burgerschap
(art. 8, lid 3, WPO)

Het bestuur zorgt ervoor dat het
aanbod in overeenstemming is met
de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Tevens zorgt het bestuur
ervoor dat dit ook geldt voor het
aanbod in burgerschap.

Binnen 12 maanden na vaststelling
van het definitief rapport doen wij
een herstelonderzoek.

De school analyseert de
toetsgegevens onvoldoende
waardoor zij niet zorgt voor een
ononderbroken
ontwikkeling van de
leerlingen (art. 8
eerste lid WPO)

Op basis van
gegevens en
analyses moet het
bestuur ervoor
zorgen dat de
school
vervolgacties
opstelt, die zorgen
voor een
ononderbroken
ontwikkeling.

Binnen 12 maanden
na vaststelling van
het definitief
rapport doen wij
een
herstelonderzoek.

De instructievaardigheden van de
leraren zijn onvoldoende en niet
afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de
leerlingen (art. 8, lid 1 WPO)

Het bestuur zorgt voor
professionalisering zodat de leraren
een effectieve instructie kunnen
verzorgen en de instructie en
verwerking afstemmen op de
onderwijsbehoeften van de
leerlingen.

Binnen 12 maanden na vaststelling
van het definitief rapport doen wij
een herstelonderzoek.

De school heeft geen stelsel voor
kwaliteitszorg (art.10 WPO)

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school beschikt over een
verbeterplan met heldere doelen,
termijnen, verbeteracties en
evaluaties.

Binnen 12 maanden na vaststelling
van het definitief rapport doen wij
een herstelonderzoek.

Er is onvoldoende sprake van een
professionele cultuur op de school
(art.12, lid 3, WPO)

Het bestuur inventariseert de
scholingsbehoeften binnen het team
en neemt het scholingsbeleid op in
het personeelsbeleid.

Binnen 12 maanden na vaststelling
van het definitief rapport doen wij
een herstelonderzoek.

De school verantwoordt zich
onvoldoende over de resultaten en
de onderwijskwaliteit (art. 13 WPO)

De school verantwoordt zich naar
ouders en andere belanghebbenden
in de schoolgids en het jaarverslag
over de vorderingen van het
verbetertraject.

Binnen 12 maanden na vaststelling
van het definitief rapport doen wij
een herstelonderzoek.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau: De Josephschool
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij De Josephschool.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Conclusie
Wij beoordelen de kwaliteit op school als onvoldoende. De school
biedt op een aantal cruciale onderdelen onvoldoende kwaliteit
waardoor er geen garantie is dat de leerlingen optimaal leren. De
school heeft een leerlingenpopulatie die gemiddeld genomen
makkelijk leert en om meer uitdaging vraagt. Hieraan komt de school
onvoldoende tegemoet. Ook de kwaliteit van de lessen behoeft
verbetering, alsmede de onderdelen van kwaliteitszorg om een goede
aansturing te garanderen.
De sfeer op school vinden wij wel van voldoende kwaliteit en dit beeld
wordt bevestigd door de leerlingen zelf die met plezier naar school
gaan. Hiermee voldoet de school aan een belangrijke voorwaarde om
tot leren te komen. Ook het zicht op de ontwikkeling van leerlingen
beoordelen wij als voldoende.
De school werkt thematisch aan de zaakvakken en we zien dat de
school inzet op ict en passend onderwijs. Dit is overeenkomstig het
beleid dat de school vastgelegd heeft. Tegelijkertijd concluderen we
dat de school nog wel aan het begin van de ontwikkeling hiervan staat
en er nog nauwelijks resultaten van zichtbaar zijn in de groepen, met
uitzondering van het thematisch onderwijs.
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We bespreken de resultaten per kwaliteitsgebied.

3.1. Onderwijsproces

Aanbod
Wij beoordelen het aanbod op de school als onvoldoende omdat het
niet passend is bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen (art. 8,
eerste lid WPO). De school maakt voor de basisvaardigheden taal en
rekenen gebruik van een methodisch aanbod. De leerlingpopulatie op
de school bestaat voor een aanzienlijk deel uit leerlingen voor wie het
methodisch aanbod niet volstaat omdat ze meer aankunnen. Hier
speelt de school onvoldoende op in. Voor de zaakvakken maakt de
school gebruik van een thematisch aanbod. Hoewel dit meer
mogelijkheden biedt om in te spelen op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen, kan de school niet aantonen dat het dit ook
daadwerkelijk doet. Tenslotte geldt ditzelfde ook voor het onderwijs
in burgerschap (art. 8, derde lid, WPO). De school realiseert hierbij de
kerndoelen maar speelt ook hier niet in op de onderwijsbehoeften van
de leerlingpopulatie. Het is daarom de vraag of deze leerlingen
voldoende voorbereid zijn op de pluriforme maatschappij. Van de
integratie van ict in het onderwijs is weinig zichtbaar in de groepen,
anders dan dat leerlingen de verwerkingsopdrachten soms op de
tablet doen.
Zicht op ontwikkeling
Wij constateren dat de school een adequaat leerling- en
observatiesysteem voor alle groepen hanteert. De school werkt onder
leiding van de directeur, om de kwaliteit van de zorg voor leerlingen te
verbeteren. Hoewel dit proces nog niet is afgerond, zijn de contouren
van dit zorgsysteem al zichtbaar en heeft de school de leerlingen
allemaal in beeld. Daarbij worden zowel methodegebonden toetsen
als methode onafhankelijke toetsen gebruikt. Dit stelt de school in
staat eventuele zorgbehoeften in een vroeg stadium te
signaleren. Voor verschillende leergebieden werkt de school met
groepsplannen. De afstemming van de instructie en verwerking
is hierin vastgelegd, maar de onderbouwing ervan kan beter. Ook de
analysevaardigheden van leraren kunnen nog versterkt worden.
Een mooie vervolgstap kan bovendien zijn om de leerlingen op een
systematische wijze te volgen op de overige vakgebieden, zoals het
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werken aan vaardigheden tijdens de zaakvakken en ict, conform het
schoolbeleid.
Didactisch handelen
De basiskwaliteit van het didactisch handelen moet verbeteren. Er is
weliswaar sprake van een prettig leerklimaat en een ordelijk verloop
van de les maar het ontbreekt een deel van de leraren aan voldoende
vakdidactische kennis en kennis van de leerlijnen. De kwaliteit van de
uitleg was daardoor in teveel lessen onvoldoende waarbij de leraren
te weinig hun uitleg afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben.
Voor sommige leerlingen duurde de uitleg te lang en voor anderen
was er geen adequate extra uitleg terwijl zij dit wel nodig hadden.
Deze tekortschietende afstemming geldt ook voor de verwerking van
de lesstof. Vaak is deze voor alle leerlingen hetzelfde en daar waar
leerlingen de verwerking op de tablet maken, is niet duidelijk of dit op
het juiste niveau is.
Als het (vak)didactisch repertoire van de leraren verder verrijkt wordt,
kan de afstemming verbeteren.
Tot slot liggen er kansen om de lessen interactiever te maken, zodat
de leerlingen meer geactiveerd worden, onder andere door
denkstimulerende vragen te stellen en coöperatieve werkvormen
meer toe te passen.

3.2. Schoolklimaat

De school hanteert een veiligheidsbeleid en monitort de fysieke
en sociale veiligheid van leerlingen eens per jaar. Dit geeft de school
de mogelijkheid om haar veiligheidsbeleid aan te scherpen wanneer
dit nodig is. De sfeer in de school en tijdens de lesobservaties is
positief, waarbij leerlingen zich op hun gemak voelen tijdens de
lessen. De leerlingen en ouders die we hebben gesproken, bevestigen
dit positieve beeld. Zij geven bovendien aan dat er weinig sprake is
van pestgedrag en dat leerlingen weten hoe te handelen als hiervan
wel sprake is. Hierover maken leraren duidelijke afspraken met hen.
Hiermee beoordelen wij de standaarden pedagogisch klimaat en
veiligheid als voldoende. De school beschikt tenslotte over een
vertrouwenspersoon en vermeldt dit ook in de schoolgids.

3.3. Onderwijsresultaten
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Resultaten:
De cognitieve eindresultaten zijn over drie jaar bezien gemiddeld
voldoende. In 2015 en 2017 heeft de school resultaten behaald die
boven de ondergrens lagen en in 2016 boven de bovengrens. De
school stelt tussentijds streefdoelen op. De school realiseert haar
eigen doelen echter niet en heeft hiervoor geen verklaring. De school
kan zich verder nog verbeteren door ook streefdoelen op te stellen
voor de overige vakgebieden en voor de eindtoets.
Ook de sociale competenties zijn voldoende. We baseren ons hierbij
op het instrument dat de school gebruikt om welbevinden en
betrokkenheid in beeld te brengen.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
De nieuwe directeur staat aan het begin van de ontwikkeling van een
cyclisch systeem om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en
evalueren aan de hand van een visie en ontwikkelplannen. Omdat dit
alles er nu nog niet is, beoordelen wij de kwaliteitszorg als
onvoldoende (art. 10, WPO). De directeur is nog maar kort geleden
begonnen op de Josephschool en nog bezig zich een beeld te vormen
van wat er moet gebeuren op de school. Een eerste start is er al wel;
het team werkt onder leiding van een externe aan het ontwikkelen
van een visie. Hoe belangrijk ook, vinden wij dat de prioriteit nu zou
moeten liggen bij het op orde brengen van de basiskwaliteit. Hiervoor
zal de school een gericht verbeterplan moeten opstellen waarin
duidelijke doelen staan die recht doen aan de onderwijsbehoeften van
de leerlingen op de Josephschool. Ook moet de school hierin
opnemen hoe zij deze doelen wil bereiken en hoe zij dit proces gaat
evalueren.
Kwaliteitscultuur
Ook de professionele cultuur heeft een stevige kwaliteitsimpuls nodig.
Ook dit beoordelen wij nu nog als onvoldoende. Er is sprake van een
team dat lang geen onderwijskundige sturing heeft gehad en ook de
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nodige bij- en nascholing heeft gemist (art. 12, lid 3 WPO). Leraren
geven aan dat er lang niemand in de klas kwam om te observeren en
zij zich het laatste functioneringsgesprek niet kunnen herinneren.
Ondanks de roerige tijd, bleven leraren trouw aan de school.
Zij trokken zich terug in de klas en richtten zich vooral op de
leerlingen. Het verdient een compliment dat leraren de onrust op
school bij de leerlingen en ouders weg hebben weten te houden. Nu is
het tijd voor groei; leraren willen graag verbeteren, scholen en hun
talenten inzetten. Hiervoor is nodig dat er een gezamenlijk
verbeterplan komt met scholing op teamniveau en individueel niveau
waar nodig.
Daarnaast is het nodig dat er binnen het personeelsbeleid een
gesprekscyclus komt voor functioneren en beoordelen. De leraren
geven aan veel vertrouwen te hebben in de nieuwe directeur.
Verantwoording en dialoog
Ook deze laatste standaard beoordelen wij als onvoldoende. Ouders
worden weliswaar geïnformeerd over wat er gebeurt op school, maar
deze informatie beperkt zich tot een beschrijving van de activiteiten.
Er is geen informatie over waarom deze activiteiten plaatsvinden en
wat het beoogde doel hiervan is (art. 13, WPO). Wel organiseert het
bestuur een bestuursavond waarin ouders informatie krijgen over het
bestuurs- en schoolbeleid en vragen kunnen stellen. Over de
resultaten geeft de school eveneens informatie, maar ook hier beperkt
het zich tot cijfers. Een interpretatie van de cijfers ontbreekt. Zo zou de
school kunnen aangeven of de resultaten ook in overeenstemming
zijn met de verwachtingen en in overeenstemming met scholen met
een vergelijkbare leerlingpopulatie.
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4 . Reactie van het bestuur
Na kennisneming van het conceptrapport van het vierjaarlijks onderzoek van
de onderwijsinspectie, dat in januari en februari 2018 heeft plaatsgevonden,
heeft het schoolbestuur besloten de aanbevelingen en adviezen in grote lijnen
over te nemen.
Dit betekent dat wij als bestuur, een verbeterplan zullen opstellen. In dit
verbeterplan zullen de volgende actiepunten aan de orde komen:

• De statuten van onze stichting zullen worden aangepast, zodat zij in
formele zin voldoen aan de wet Goed onderwijs, goed bestuur en de code
Good Governance van de PO-raad, daarnaast zal de aanpassing
afgestemd moeten zijn op de wijze waarop wij als schoolbestuur kunnen
en willen werken;

• Er zal een directiestatuut worden opgesteld waarin de gedelegeerde
verantwoordelijkheden van de directeur worden vastgelegd en ook hoe
het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt, door de periodieke
bespreking van managementrapportages betreffende de gehele
bedrijfsvoering van de school;

• Het bestuur zal een aantal meerjaren strategische beleidspunten
formuleren, die betrokken worden bij het missie- en visietraject, dat de
school is gestart;

• Het bestuur zal een (beperkt) toezichtkader opstellen, op basis waarvan
het toezichthoudend deel van het bestuur monitort of er heldere doelen
worden gesteld, wat er voor nodig is om die doelen te realiseren, hoe
geëvalueerd wordt hoe die doelen worden gerealiseerd en wat er met de
evaluatie wordt gedaan, De focus in dit kader zal liggen op de kwaliteit
van het onderwijs en de randvoorwaarden daarvoor;

• Er zal een verbinding gelegd worden tussen het verbeterplan van het
bestuur en de voorbereiding van het nieuwe schoolplan voor de school.
Het verbeterplan wordt opgesteld met ondersteuning van een externe adviseur
en het verbeterplan zal gerealiseerd worden in het schooljaar 18 - 19.
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