
VCPO Noord-Groningen

Onderzoek bestuur en scholen

Vierjaarlijks onderzoek
Inspectie van het Onderwijs

Primair Onderwijs



 

2/31

De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd bij het bestuur VCPO-NG 
(Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord-Nederland). Elk 
bestuur van scholen in Nederland wordt één keer in de vier jaar 
onderzocht door de onderwijsinspectie. Dit onderzoek loopt vooruit op 
het vernieuwde toezicht dat in augustus 2017 officieel van kracht wordt. 

Onder VCPO-NG vallen 16 scholen. Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs aan ongeveer 1600 leerlingen.

In dit onderzoek hebben we gekeken of het bestuur goed zicht heeft op 
de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor 
schoolverbetering. Ook hebben we gekeken of het bestuur voldoende 
geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven 
verzorgen.
 
Bij drie scholen hebben we een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of 
het bestuur weet hoe het staat met de kwaliteit van het onderwijs. Ook 
gaan we met deze onderzoeken na hoe het bestuur er voor zorgt dat het 
onderwijs minimaal van voldoende kwaliteit blijft. Deze onderzoeken 
voerden we uit op De Noordkaap, De Meander en De Wieken. We 
voerden gesprekken met directeuren, intern begeleiders en leraren, we 
bezochten een aantal lessen en we bestudeerden documenten van de 
scholen.

Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, brengt 
verbeteringen aan als dat nodig is, verantwoordt zich aan belangheb-
benden en gaat verstandig om met de financiën.

Ten eerste zorgt het bestuur voor kwalitatief voldoende onderwijs op 
de scholen. Alle 16 scholen hebben in 2016 een voldoende beoordeling 
van de inspectie gekregen. Jaarlijks bespreken bestuur en staf met alle 
schooldirecteuren de resultaten, de tevredenheid onder leraren, 
leerlingen en ouders en of de school zich naar behoren ontwikkelt. 
Daarnaast vindt binnen een periode van twee jaar op alle scholen van 
het bestuur een uitgebreid onderzoek plaats, uitgevoerd door 
deskundigen van VCPO-NG.

Ten tweede werken bestuur en scholen aan het realiseren van hun 
eigen doelen en het verder verbeteren van het onderwijs. Dit gebeurt 
vanuit een professionele cultuur, waarin duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Leraren en intern begeleiders krijgen voldoende 
mogelijkheden om scholing en cursussen te volgen om hun kennis en 
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vaardigheden op peil te houden. De in 2015 opgerichte academie van 
VCPO-NG verzorgt voor het personeel diverse scholingen.

Ten derde spreekt het bestuur regelmatig met de Raad van Toezicht en 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en daarnaast infor-
meert het bestuur in het jaarverslag wat de resultaten van het onderwijs 
zijn en worden de speerpunten van het gevoerde beleid toegelicht.

Tot slot is de financiële positie van VCPO-NG in orde; we zien geen 
risico’s voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle 
onderzochte deugdelijkheidseisen op dit kwaliteitsgebied.

Wat moet beter?
Op bestuurs- en schoolniveau gaat veel goed. Toch zijn er drie punten 
voor verbetering vatbaar waarover wij afspraken met het bestuur 
hebben gemaakt. 

Op de eerste plaats moeten leraren op de scholen die we hebben 
onderzocht beter nagaan wat de oorzaken zijn als leerlingen veel 
fouten maken op toetsen. Wat leraren vervolgens beter moeten doen, 
is om er voor te zorgen dat zij meer gerichte hulp bieden aan leerlingen 
erg die veel moeite hebben met schoolvakken zoals lezen, spellen en 
rekenen. Daarom beoordelen we  dit op die scholen als onvoldoende.

Op de tweede plaats moet De Meander zich aan ouders beter verant-
woorden over de behaalde resultaten en de schoolontwikkeling in de 
schoolgids, op de website en het jaarverslag.
Op de derde plaats vinden we dat de kwaliteitscultuur op De Wieken 
beter moet. Het team heeft behoefte aan duidelijke aansturing en een 
gemeenschappelijke inzet voor schoolontwikkeling.

Wat kan beter?
Naast de punten die goed gaan of beter moeten, hebben we ook enkele 
suggesties voor onderdelen die beter kunnen.

De staf bereidt de gesprekken voor die het bestuur jaarlijks met alle 
directeuren voert waardoor het bestuur zich al een goed beeld van de 
scholen kan vormen. Scholen stellen eigen doelen op, maar van de 
scholen wordt tevens verwacht dat zij werken aan doelen die in het 
strategisch beleidsplan van het bestuur zijn opgenomen. Wat in de 
voorbereiding ontbreekt is een duidelijk beeld van deze gemeenschap-
pelijke doelen.
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Een tweede verbeterpunt betreft de wijze waarop de scholen tot keuzes 
komen voor de eigen kwaliteitsverbetering. Het valt ons op dat de 
scholen geen systeem gebruiken om daarmee alle onderdelen van het 
onderwijs gedurende een schoolperiode van vier jaren door te lichten. 

Tijdens de onderzoeken hebben we samen met de directeur of de 
intern begeleider lessen beoordeeld. Het gaat er daarbij om of leraren 
duidelijk uitleggen en of ze voldoende rekening houden met verschil-
len tussen leerlingen. Op alle drie de scholen hebben we deze lessen op 
schoolniveau als voldoende beoordeeld. In de meeste lessen leggen 
leraren aan de leerlingen uit wat het doel van de les is. Verschillende 
leraren kunnen de doelen echter meer toelichten. Ook kunnen ze vaker 
dan we nu hebben gezien het geheugen van leerlingen opfrissen door 
te vragen wat ze al weten van de lesstof. Daarnaast is het van belang dat 
leraren aan het einde van de les nagaan of de leerlingen de inhoud 
hebben begrepen. Dit onderdeel van de les kan bij verschillende 
leraren worden versterkt. Bovendien passen leraren soms werkvormen 
toe die niet altijd even goed gekozen of zinvol zijn.
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De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van VCPO Noord-Groningen. De centrale onderzoeksvraag voor 
een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer?

Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 

voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functio-
neert 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?

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de 
standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie 
(KA) en Financieel beheer (FB).

Het onderzoek richt zich daarnaast op de onderwijskwaliteit van een 
deel van de scholen.

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau is 
onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de borging van de 
financiële continuïteit. Op schoolniveau zijn drie verificatieonderzoe-
ken uitgevoerd.

Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek 
naar kwaliteitszorg van het bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om de 
vraag of de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de vraag of 
de sturing op kwaliteit werkt. In het onderzoek bij VCPO Noord-Gro-
ningen verifiëren we dat aan de hand van een inspectieoordeel over de 
feitelijke kwaliteit op de volgende standaarden:
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Veiligheid (SK1)
• Pedagogisch klimaat (SK2)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)

Deze standaarden zijn onderzocht op drie scholen, te weten De 

inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek

 1.  Inleiding
Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages 
worden weergegeven:

G goed

V voldoende

O onvoldoende

K kan beter



7/31

Noordkaap in Uithuizermeeden, De Meander in Sauwerd en De Wieken 
in Ten Post.

Onderzoeksactiviteiten
De bij de inspectie beschikbare informatie over het bestuur van VCPO 
Noord-Groningen en de drie bezochte scholen is geanalyseerd.

De onderzoeksactiviteiten op bestuursniveau zijn:
•  Een documentenanalyse van onder andere het strategisch beleids-

plan (2015-2019), financiële gegevens en het bestuursjaarverslag/
jaarrekening 2015.

•  Gesprekken met het bestuur, de Raad van Toezicht en de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad.

•  Verificatieonderzoeken op drie scholen. In paragraaf 2.2 staat de 
onderzoeksopzet beschreven.

Leeswijzer
Hierna volgen eerst de oordelen op de standaarden in de kwaliteitsge-
bieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op bestuursni-
veau; de resultaten uit de verificatieonderzoeken zijn hierin op 
hoofdlijnen verwerkt. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt u meer uitgebreid de 
resultaten van de verificatieonderzoeken op de drie scholen, respectie-
velijk De Noordkaap, De Meander en De Wieken. In hoofdstuk 4 is de 
reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.
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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. 

De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook het onderzoek op de 
scholen, zijn hierin verwerkt voor zover deze de oordelen onderbou-
wen en/of illustreren. Dat geldt specifiek voor de verificatie-onderzoe-
ken. De resultaten daarvan zijn samengevat in figuur 2 dat laat zien in 
hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur 
zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen. 

In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1. 

Conclusie
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, stuurt waar 
nodig op verbeteringen en zorgt voor deugdelijk financieel beheer. 
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. 

We constateren dit omdat het bestuur kan aantonen dat het zicht heeft 
op de leerlingenresultaten, de sociale veiligheid, tevredenheid van 
leerlingen, leraren en ouders en de onderwijskwaliteit. Gesprekken 
met de directeuren, vragenlijsten en periodieke rapportages over onder 
andere de eind- en tussenopbrengsten, de veiligheidsbeleving van 
leerlingen en tevredenheidsonderzoeken leveren daarvoor de nodige 
informatie. Verder ziet het bestuur erop toe dat verbeteringen worden 
doorgevoerd. Via het ib-netwerk heeft het bestuur ook zicht op de zorg. 

Een verbeterpunt is dat het bestuur gerichter kan sturen op de doelen 
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Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur 

Bestuur

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Kwaliteitsgebieden

V

Oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer

1. In de eerste ronde van vierjaarlijkse 
onderzoeken wordt op bestuursni-
veau nog geen oordeel gegeven op 
het niveau van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en Ambitie. We geven 
daarom hier nu de oordelen op de 
standaarden weer.
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van het strategisch beleidsplan die voor alle scholen gelden. Op 
bestuurlijk niveau is een duidelijke taakverdeling aanwezig die voldoet 
aan de Code Goed Bestuur van het Primair Onderwijs. Er is binnen het 
bestuur continue aandacht voor de bekwaamheid van directeuren, 
intern begeleiders en leraren. Het bestuur functioneert transparant en 
integer. Bovendien voldoet de verantwoording naar betrokkenen en de 
dialoog met de omgeving aan de eisen. Het bestuur communiceert 
hierover naar derden via onder andere het bestuursjaarverslag.

Tot slot is de financiële positie van VCPO in orde; we zien geen risico’s 
voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle onder-
zochte deugdelijkheidseisen op dit kwaliteitsgebied.

We lichten bovenstaande conclusies toe in de volgende paragrafen aan 
de hand van de gegeven oordelen. 
 
2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitskalender stuurt de kwaliteitscyclus aan
Het bestuur heeft zijn kwaliteitscyclus op orde. Voor de planning & 
control is de cyclus opgenomen in een kwaliteitskalender. Deze 
kalender maakt duidelijk welke onderdelen van de cyclus gedurende 
het schooljaar staan gepland. 
Aan het begin van het schooljaar analyseert de staf van iedere school 
schooldocumenten zoals het schooljaarverslag en het schooljaarplan. 
Vervolgens voert het bestuur  aan de hand van de analyses  met de staf 
een reflectiegesprek en dit vormt de opmaat naar de afzonderlijke 
gesprekken met de schooldirecteuren. Centraal daarin staan de 
schoolverbeterplannen, de innovaties en de ontwikkelingen van de 
school. Het bestuur is voornemens om de resultaatafspraken met de 
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scholen vast te leggen. 
Tweemaal per jaar rapporteren de scholen over de tussentijdse 
resultaten en eenmaal per jaar over de eindresultaten van de scholen. 
De financiële rapportage  is halverwege het kalenderjaar gereed. 
Aan het eind van het schooljaar voert de bestuurder met alle schooldi-
recteuren een functioneringsgesprek.

Het bestuur heeft voldoende zicht op de resultaten, de veiligheid 
en mate van de tevredenheid van leerlingen, leraren en ouders.
Door middel van rapportages over de eind- en tussenopbrengsten, de 
bovenschoolse module aangaande  schoolveiligheid, tevredenheids-
peilingen en gesprekken met de schooldirecteuren heeft het bestuur 
zicht op de resultaten, de veiligheid en de tevredenheid van de scholen.

Het bestuur heeft de eind- en tussentijdse resultaten duidelijk in beeld. 
In 2016 hebben alle scholen voldoende eindopbrengsten, gemeten 
over de afgelopen drie schooljaren. Daarnaast worden jaarlijks de 
tussenopbrengsten van de cognitieve vakken in kaart gebracht. Een 
volgende stap voor het bestuur kan zijn om de resultaten af te zetten 
tegen eigen doelen.

In een periode van twee jaar bezoekt het VCPO-NG auditteam alle 
scholen van VCPO-NG. De indicatoren uit het vorige waarderingskader 
van de inspectie fungeren daarvoor als kader. Indien de oordelen van 
een audit aantonen dat een school zich moet verbeteren, is het aan de 
directeur om een verbeterplan op te stellen. De voortgang daarvan 
wordt periodiek besproken. 
De audits zijn er op gericht om vast te stellen of de scholen over 
voldoende basiskwaliteit beschikken. Een volgende stap kan zijn om 
op grond van ambities, visie en de specifieke eigenheid van de scholen 
de audits mede daarop te gaan richten.

Het bestuur heeft tevens zicht op de mate tevredenheid van leerlingen, 
leraren en ouders en op de veiligheidsbeleving van leerlingen. Elke vier 
jaar laten peilingen onder leerlingen, leraren en ouders zien in 
hoeverre zij tevreden zijn over hun school. Daarnaast werken alle 
scholen met een instrument dat het sociaal-emotioneel functioneren 
van kinderen van groep 1 t/m 8 in kaart brengt. Door middel van een 
bovenschoolse module houdt het bestuur zicht op de veiligheidsbele-
ving van alle leerlingen.

Jaarlijks bezoeken de directeuren alle groepen om te beoordelen of de 
leraren over voldoende pedagogisch-didactische vaardigheden beschik-
ken. Deze oordelen worden door de directeuren ingevoerd in een 
digitaal volgsysteem. De bestuurder heeft hierin inzage.
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Het strategisch beleidsplan geeft richting aan vernieuwing en 
verandering
Zoals beschreven werkt het bestuur aan de verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs. Dit doet het bestuur vanuit een duidelijke visie. 
Deze visie staat beschreven in het strategisch beleidsplan VCPO NG 
2015-2019 ‘Samen op weg naar duurzame kwaliteit’. In dit beleidsplan 
worden de voornemens en doelstellingen gerubriceerd langs de lijnen 
van een zestal thema’s. Voor elk van deze thema’s staan actiepunten en 
doelstellingen geformuleerd met daarbij een tijdpad. Er zijn zes 
expertisegroepen, bestaande uit directeuren en stafmedewerkers. Zij 
adviseren, bereiden beleid voor en werken concrete verbeteracties uit 
voor onder andere het thema Onderwijs en Kwaliteit.

Volgens het strategisch beleidsplan vindt tussentijdse bijsturing van de 
themadoelen plaats op basis van kwartaalrapportages per expertise-
groep, waarin de voortgang van de doelstellingen is opgenomen. 
Het blijkt echter dat onderwerpen uit het strategisch beleidsplan wel 
mondeling worden besproken, maar niet schriftelijk zijn vastgelegd. 
Periodieke rapportages kunnen echter een goede bijdrage leveren bij 
het monitoren van de doelen van het strategisch beleidsplan. 
Verder valt op dat voor de implementatie van het sociaal-emotioneel 
volginstrument wel een plan is opgesteld, maar dit is niet gebeurd bij 
de implementatie van de groepsplannen.

De kwaliteitscultuur binnen VCPO Noord-Groningen is voldoende
Binnen VCPO Noord-Groningen is sprake van een duidelijke organisa-
tiestructuur en een professionele kwaliteitscultuur. Het bestuur van 
VCPO-NG wordt gevormd door een eenhoofdig College van Bestuur 
met daarnaast een viertal stafmedewerkers. Het bestuur functioneert 
transparant en integer. 

VCPO-NG heeft een heldere organisatie- en beslissingsstructuur die 
voldoet aan de Code Goed Bestuur van het Primair Onderwijs. Uit de 
gesprekken met betrokkenen binnen het bestuur, de Raad van Toezicht 
en de onderzochte scholen blijkt dat er sprake is van een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen intern toezicht, bestuur, 
schooldirecties en personeel.

Sinds 2012 kent het bestuur een Raad van Toezichtsmodel met een 
scheiding tussen bestuur en toezicht. Het strategisch beleidsplan en 
daaraan gekoppelde jaarplannen, actieplannen en begrotingen 
vormen het toezichtkader voor de Raad van Toezicht (RvT). De RvT 
bestaat uit 4 leden, die elk vanuit hun expertise de taken hebben 
verdeeld. Uit de notulen van de RvT blijkt dat het bestuur regelmatig 
rapporteert over onderwijskundige ontwikkelingen binnen VCPO-NG. 
Om meer zicht te krijgen op onder andere de voortgang van het 
strategisch beleidsplan heeft de RvT sinds kort de commissie ‘identiteit 
en kwaliteit’ in het leven geroepen. 
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Spanningen tussen bestuur en de RvT enerzijds en de Gemeenschappe-
lijke Medezeggenschapsraad (GMR) anderzijds zijn er sinds vorig jaar 
(2016) de oorzaak van dat een aantal leden zich uit de GMR heeft 
teruggetrokken. Op dit moment is de GMR onderbezet en bestaat 
slechts uit 4 leden, waarvan de oudergeleding (2 personen) nog maar 
kort in functie is. Dit heeft er toe geleid dat de GMR nog maar nauwe-
lijks is toegekomen aan de taken die zij geacht wordt uit te voeren. 
Diverse pogingen om de GMR te versterken, zowel door ouders als door 
leraren, hebben echter nog maar weinig resultaat gehad. Initiatieven 
door zowel het bestuur als door de schooldirecteuren om de GMR op 
korte termijn op sterkte te laten functioneren, blijven noodzakelijk om 
de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De directeuren overleggen periodiek in het directeurenoverleg. Taken 
en verantwoordelijkheden zijn helder beschreven en zijn vastgelegd in 
het managementstatuut. Aangezien dit statuut dateert van april 2013, 
terwijl er per 1 januari 2016 een fusie heeft plaatsgevonden, voldoet dit 
statuut niet aan artikel 31 van de Wpo.

Op bestuursniveau gaat veel aandacht uit naar de professionalisering 
van leraren. Daarvoor is in 2015 de VCPO Academie opgericht. Zij 
organiseert scholingsavonden voor personeelsleden met als doel het 
scholen, inspireren, verbinden en motiveren van de individuele 
werknemer. Voor het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
behoefte van het werkveld en de actualiteit. Daarnaast vinden op de 
scholen teamscholingen plaats en biedt het bestuur ook faciliteiten 
aan leraren als zij zich verder willen bekwamen.

Verantwoording en dialoog
Het bestuur van VCPO-NG legt intern en extern voldoende verantwoor-
ding af over de doelen en resultaten van het onderwijs. Bij de beleids-
vorming betrekt het bestuur zowel de RvT als de GMR. Tevens legt het 
bestuur aan deze raden verantwoording af, evenals aan de overheid en 
andere belanghebbenden. Het bestuur verantwoordt zich in het 
bestuursjaarverslag en de jaarrekening over de speerpunten van het 
gevoerde beleid en het financieel beleid. In een aparte paragraaf doet 
de RvT verslag van haar werkzaamheden. In de verantwoording door de 
bestuurder vinden wij een meer inhoudelijke (tussentijdse)  evaluatie 
van de onderwijskundige doelen van het strategisch beleid een 
aandachtspunt.

De krimp is ook in dit deel van Nederland van invloed is op het 
voortbestaan van basisscholen. Daarom heeft VCPO-NG samen met 
andere besturen in Noord-Groningen regelmatig overleg over 
maatregelen die zij kunnen en moeten nemen in verband met 
afnemende leerlingenaantallen. Inmiddels zijn er 2 informele 
samenwerkingsscholen gevormd.
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2.2  Resultaten verificatieonderzoek

We zijn nagegaan of het bestuur voldoende en juiste informatie heeft 
over de kwaliteit van het onderwijs bij de scholen. Aan de hand van een 
aantal standaarden hebben we dat onderzocht.

Verder zijn we nagegaan of de beleidsdoelstellingen die het bestuur 
heeft geformuleerd voldoende doorwerken in de scholen. Daarvoor 
hebben we uit het strategisch beleidsplan van het thema ‘onderwijs en 
kwaliteit’ twee beleidsonderwerpen gekozen om na te gaan in hoeverre 
deze hun doorwerking hebben op schoolniveau. 

Voorafgaande aan de drie verificatieonderzoeken hebben we de 
auditrapporten (uitgevoerd in 2016) gelezen die van de drie scholen 
beschikbaar zijn. Twee audits zijn door VCPO-NG zelf uitgevoerd (De 
Noordkaap en De Meander) en een audit (De Wieken) is onder 
auspiciën van de Provincie Groningen tot stand gekomen. De oordelen 
daaruit hebben we naast die van ons gelegd. We plaatsen hierbij wel de 
kanttekening dat de inspectie oordelen geeft op standaardniveau 
terwijl in de audits (nog) is gewerkt met de indicatoren van de 
inspectie, uit het vorige inspectiekader. Ofschoon indicatoren niet 
geheel samenvallen met standaarden is het mogelijk om een vergelij-
king te trekken.

In de  volgende tabel is het resultaat daarvan weergegeven. In de tabel 
is te zien waar de oordelen uit de audits en de inspectie overeen komen 
en waar ze verschillen. De inspectieoordelen over de standaarden op 
schoolniveau zijn te vinden in de rapportages van de verificatieonder-
zoeken (hoofdstuk 3).
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 De Noordkaap De Meander De Wieken

Op2 Zicht op ontwikkeling √ ≠ ≠

Op3 Didactisch handelen √ √ √

SK1 Veiligheid √ √ √

SK2 Pedagogisch handelen √ √ ≠

KA1 Kwaliteitszorg √ √ √

KA2 Kwaliteitscultuur √ √ ≠

KA3 Verantwoording en dialoog √ ≠ √

Resultaten verificatieonderzoek
De tekens geven aan of het oordeel/de waardering wel (√) of niet (≠) overeenkomt met het beeld 
dat het bestuur er zelf van heeft. 
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De oordelen die in de audits zijn gegeven tonen aan dat deze voor een 
groot deel samenvallen met die van de inspectie tijdens de verificatie-
onderzoeken. De audit die op de Noordkaap is uitgevoerd laat zien dat 
het oordeel op de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ overeenkomt met 
die van de inspectie. Deze standaard beoordelen wij op De Meander en 
De Wieken als onvoldoende, terwijl uit de audits een positiever beeld 
naar voren komt. Wat wij als verbeterpunt meegeven is dat de analyses 
van toetsen, en dan met name de toetsen van zorgleerlingen, diep-
gaander moeten. En daarnaast zijn de beoogde doelen voor zorgleer-
lingen dikwijls óf te veel gericht op een groep zorgleerlingen óf zijn 
niet concreet genoeg geformuleerd. Ook het bijhouden van de 
verstrekte hulp aan zorgleerlingen is een aandachtspunt, dit met het 
oog op een gedegen evaluatie, als blijkt dat de doelen niet zijn bereikt.

Onze beoordeling op het pedagogisch handelen op De Noordkaap en 
De Meander is conform die van de audits, behalve die van De Wieken. 
Wij beoordelen het pedagogisch klimaat goed, terwijl in de audit dit als 
voldoende is beoordeeld.

Op de standaard verantwoording en ambitie zijn de overeenkomsten 
groter dan de verschillen. Op alle drie scholen is wat betreft de 
verantwoording en dialoog verbetering mogelijk, maar De Meander 
verstrekt echter, in tegenstelling tot De Noordkaap en De Wieken in de 
schoolgids en het jaarverslag nauwelijks informatie over haar bereikte 
resultaten en de schoolontwikkeling. 

Tot slot vinden wij de kwaliteitscultuur op De Wieken onvoldoende 
omdat het gemeenschappelijk werken nog te vaak niet tot het 
gewenste resultaat leidt. Er is voldoende aandacht voor individuele 
scholing, maar er is meer aandacht nodig voor teamscholing.

De volgende beleidsthema’s/actiepunten hebben wij op de drie 
scholen geverifieerd:
• professioneel omgaan met verschillen, 
• implementatie van een sociaal leerlingvolgsysteem en 
• implementatie van een preventief sociaal-emotionele methode. 

Op de drie scholen werken de leraren met groepsplannen voor 
meerdere basisvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en 
wiskunde en spelling). Er is één school die voor twee vakken geen 
groepsplannen opstelt en op een andere school is onlangs besloten om 
met een andersoortig plan te gaan werken. 
We constateren dat de scholen wel met groepsplannen werken, maar 
daarbij is geen sprake geweest van sturing op bestuursniveau. Verder 
lijkt het erop dat de doelen vanuit het strategisch beleidsplan met 
name gericht zijn op de invoering, zonder dat is aangegeven aan welke 
criteria of eisen de groepsplannen moeten voldoen. 
Op de onderzochte scholen stellen we verder vast dat zij werken met 
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een volginstrument om daarmee zicht te hebben op het welbevinden 
en de veiligheidsbeleving van alle leerlingen. De ene school is daarin al 
verder dan de andere, met name als het gaat om analyses van resulta-
ten en het opzetten van kindgesprekken waarin de resultaten van het 
volginstrument betrokken (gaan) worden. Voor de invoering en de 
doorwerking is in het ib-netwerk een implementatieplan opgesteld en 
de afspraken daarover liggen vast.
De scholen gebruiken ieder een verschillende methodiek voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. We constateren dat de uitwerking 
daarvan divers is. 
Op De Noordkaap werken de leraren momenteel met een methode die 
aan vervanging toe is. Dit schooljaar beraden zij zich op een nieuwe 
methode. 
Op de Meander is vanwege directiewisselingen, financiële redenen en 
omdat er geen duo-school beschikbaar is, besloten om niet met de 
methode door te gaan. Dit schooljaar wordt beschouwd als een 
tussenjaar waarin sprake is van een tijdelijk aanbod. Er is op dit 
moment nog geen duidelijkheid over welke methode De Meander wil 
gaan aanschaffen. 
Op De Wieken zijn de leraren tevreden met de methode. Hier betrek-
ken de leraren, in tegenstelling tot de beide andere scholen, ook actief 
de leerlingen bij het werken aan een positief schoolklimaat door hen 
mede verantwoordelijk te maken, onder andere door het bespreken en 
oplossen van onderlinge ruzies. De methode geeft daarvoor de nodige 
aanzetten.  

2.3 Financieel beheer

Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel 
over financiële doelmatigheid.
De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide 
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook beoor-
deeld als ‘voldoende’.
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Financieel beheer V

O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●
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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. 

De kengetallen tot en met 2015 zijn door Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) ontleend aan de door de instellingsaccountant gecontroleerde 

jaarrekeningen. De kengetallen vanaf 2015 zijn ontleend aan de in het 

jaarverslag 2015 opgenomen continuïteitsparagraaf.

Zoals blijkt uit de tabel is er geen sprake van waarden die wijzen op een 
mogelijk financieel risico met gevolgen 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. 
Wij beoordelen de financiële continuïteit dan ook als ‘voldoende’.

Financiële doelmatigheid
Bij VCPO Noord-Groningen kwamen de volgende onderwerpen aan de 
orde:

1.  De besteding en effecten van middelen bestemd voor Passend 
Onderwijs;

2. Het toezicht van de RvT op de financiële doelmatigheid.

De besteding en effecten van middelen bestemd voor Passend 
Onderwijs
Volgens de jaarverslaggeving 2015 hanteert het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs 20.01 een model voor de toekenning van middelen 
dat is gebaseerd op het principe ‘geld volgt leerling’, bij verwijzing  op 
basis van een toelaatbaarheidsverklaring is het bestuur van de 
verwijzende school verantwoordelijk voor bekostiging van de leerling 
gedurende de loopbaan van de leerling op het speciaal  basisonderwijs 
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  Indicatie T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3

Liquiditeit 
(current ratio)

< 0,75 3,33 3,06 3,71 2,68 3,25 3,26

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,73 0,65 0,66 0,82 0,83 0,83

Weerstands-
vermogen
(incl. Privaat 
vermogen)

< 5% 39,1% 36,1% 36,9% 31,9% 32,7% 33,5%

Huisvestings-
ratio

< 10% 4,81% 7,92% 5,3% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% 3,65% -5,25% 2,73% 0,02% 1,01% 0,40%
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dan wel het speciaal onderwijs. Verdeling van de middelen vindt plaats 
naar rato van het aantal leerlingen over de schoolbesturen regulier 
onderwijs.
Middels een monitor leggen de aangesloten besturen verantwoording 
af aan het samenwerkingsverband over een drietal vragen, te weten:
• zit de leerling op de juiste plek?
• Hoe worden de middelen besteed?
• Is de routing op orde?

Op niveau van het samenwerkingsverband wordt aangegeven dat de 
besturen continu en actief aan de versterking en inrichting van de 
basisondersteuning werken om zoveel mogelijk leerlingen een 
passende plek te kunnen bieden.  Op basis van de monitor blijkt het 
volgende: ‘Er zijn geen besturen die door een tekortkoming in de basisondersteu
ning leerlingen niet heeft kunnen plaatsen.  Het s(b)o heeft nog alle leerlingen 
kunnen plaatsen, maar loopt wel tegen een verdichting van de problematiek aan. 
Verder blijkt uit de monitor dat middelen worden ingezet voor inhuur van externen 
om arrangementen uit te voeren en wordt IBBformatie ingezet voor de basisonder
steuning en wordt een ondersteuningsstructuur ontwikkeld en ingericht.’

Volgens de jaarverslaggeving 2015 van VCPO-NG is in totaal aan 
doorbetalingen rijksbijdrage € 305.771 van het samenwerkingsverband 
ontvangen. Uit het jaarverslag is niet op te maken waaraan deze gelden 
zijn besteed. Het samenwerkingsverband heeft in 2016 een zogenaam-
de verscheidenheidsindex ontwikkeld dat door de scholen gebruikt kan 
worden om inzicht te krijgen in de ondersteuning en extra ondersteu-
ning die scholen bieden. Ultimo 2016 is de verscheidenheidsindex op 
schoolniveau ingevuld, dit instrument geeft inzicht in het aantal 
leerlingen dat opgevangen wordt binnen de basisondersteuning en 
leerlingen waarvoor een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en 
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
De verscheidenheidsindex biedt goede aanknopingspunten voor een 
verantwoording van de middelen passend onderwijs in het jaarverslag.

Het toezicht van de Raad van Toezicht op de financiële doelmatigheid
Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het bevoegd 
gezag onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. 
Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de RvT zijn dan onder meer, 
dat de Raad toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. 
De RvT legt verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdhe-
den in het jaarverslag. In het gesprek met de RvT wordt aangegeven dat 
de auditcommissie die belast is met het adviseren over en bewaken van 
de integriteit van de jaarrekening, begroting en tussentijdse rapporta-
ges oog heeft voor de doelmatige besteding, daarnaast laat de RvT zich 
voor het passend onderwijs bijpraten door de directeur-bestuurder; 
deze heeft zitting in de RvT van het samenwerkingsverband.
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Financiële rechtmatigheid
Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen 
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de 
financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie 
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van 
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een 
gewogen oordeel. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’; in dit 
onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.4  Afspraken over vervolgtoezicht

We hebben de kwaliteit beoordeeld en op basis daarvan afspraken 
gemaakt met het bestuur over het vervolgtoezicht.
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Beoordeling (0) Herstelopdracht Datum gereed

KA2 Kwaliteitszorg Artikel 31, Wpo Het managementstatuut dient te wor-
den geactualiseerd.

Het bestuur levert de inspectie voor 1 
augustus 2017 een geactualiseerd ma-
nagementstatuut.

KA2 Kwaliteitszorg Artikel 10 en 12, 
vierde lid, Wpo

De kwaliteitscultuur op De Wieken 
voldoet aan de richtlijnen voor een 
professionele kwaliteitscultuur.

Het bestuur levert de inspectie voor 1 
augustus 2017 een document waaruit 
blijkt dat er op De Wieken sprake is van 
een professionele overleg- cultuur.

KA3 Kwaliteitszorg Artikel 13 Wpo De verantwoording en dialoog op De 
Meander voldoet aan de wettelijke 
eisen. Concreet betekent dit dat school 
aan derden, onder wie  de ouders, helder 
informeert over de onderwijsresulta-
ten en over de onderwijsinhoudelijke 
ontwikkelingen.

Het bestuurt levert de inspectie voor 1 
augustus 2017 een schoolgidstekst aan 
met daarin  informatie over de eindre-
sultaten en de schoolontwikkeling.

OP2  Zicht op ontwikkeling Artikel 8, 
eerste, vierde en elfde lid Wpo

De analyses van toetsen, de doelen voor 
zorgleerlingen en de informatie over de 
voortgang van de zorgleerlingen voldoet 
op De Noordkaap, De Meander en De 
Wieken aan de wettelijke eisen. 

Het bestuur levert de inspectie voor 
1 november 2017 –per school- 3 didacti-
sche groepsoverzichten (dgo) en groeps-
plannen aan met gedegen toetsanalyses, 
doelen voor individuele zorgleerlingen, 
en informatie over de voortgang van 
de zorg, bijvoorbeeld in de vorm van 
logboekaantekeningen.
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3.1  De verificatieonderzoeken

Tijdens de verificatieonderzoeken op 3 scholen hebben we de volgende 
standaarden onderzocht:
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP3 Didactisch handelen
• SK1 Veiligheid
• SK2 Pedagogisch handelen
• KA1 Kwaliteitszorg
• KA2 Kwaliteitscultuur
• KA3 Verantwoording en ambitie

De onderzoeken bestonden uit de volgende activiteiten: 
•  Een controle van de aanwezigheid van de schoolgids en het 

schoolplan.
•  Een toets op de aanwezigheid van informatie over enkele wettelijk 

verplichte onderdelen in de schoolgids en het schoolplan.
• Een controle op de onderwijstijd die de school heeft gepland.
•  Onderzoek en analyse van jaardocumenten en gegevens over de 

school die bij de inspectie bekend zijn.
•  Analyse van documenten die betrekking hebben op zelfevaluatieacti-

viteiten van de school.
•  Schoolbezoek, waarbij in een aantal groepen de onderwijspraktijk is 

geobserveerd door het bijwonen van lessen. We hebben de observa-
ties samen met de directeur of de intern begeleider uitgevoerd.

• Gesprekken met de directie en de intern begeleider.
• Een gesprek met leraren.
•  Een terugblik op de dag met de directie en het team na afloop van 

het onderzoek.

3.2   Resultaten verificatieonderzoek  
cbs De Noordkaap (05XE)

Op 16 februari 2017 hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
cbs De Noordkaap in Uithuizermeeden.  Hierna staat per kwaliteitsge-
bied in een tabel wat het oordeel is per standaard. Daarna volgt een 
toelichting.
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onderzoeken
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Zicht op ontwikkeling
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van 
de toetsen en observaties, maar we vinden dat met name het analyse-
ren en gericht doelen stellen voor zorgleerlingen een verbeterpunt is. 
Hierdoor wordt niet voldaan aan Artikel 8 van de Wpo en beoordelen 
wij de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ als onvoldoende. Twee maal 
per jaar stellen de leraren didactische groepsoverzichten (dgo) op. 
Naast toetsgegevens  bevatten deze  dgo’s informatie over ‘belemme-
rende en bevorderende factoren en onderwijsbehoeften’ van leerlin-
gen. Het gaat hierbij echter vooral om belemmerende factoren, en met 
name gedragsmatige aspecten. Deze laten zich vaak niet zo gemakke-
lijk vertalen in een onderwijsbehoefte met aangrijpingspunten voor 
handelen door de leraar. Vaak ontbreekt  hier ook een vakdidactische 
conclusie. De verklaring hiervoor is dat de analyses van de toetsresulta-
ten van het leerlingvolgsysteem te algemeen van aard zijn. De doelen 
die leraren vervolgens voor zorgleerlingen stellen, moeten meer dan 
nu het geval is, gericht zijn op verbetering van de resultaten van  
individuele leerlingen. Verder is uit de dagplanning vaak niet af te 
leiden hoe de voortgang van de hulp aan zorgleerlingen verloopt. 
De dgo’s vormen de opstap naar groepsplannen (halfjaarlijks) voor 
technisch en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling. 
Niettemin staan de groepsplannen ter discussie. Het team is bezig met 

Onderwijsproces O V G

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP3 Didactisch handelen ●  

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat ●

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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het uitproberen van een andersoortig groepsplan (blokplan), waar de 
directeur ad interim goede ervaringen mee heeft. Dit plan loopt over 
een kortere periode en sluit beter aan op de methodische leerlijnen.

Didactisch handelen
De leraren leggen over het algemeen duidelijk uit, zorgen voor een 
taakgerichte werksfeer en de meeste leerlingen zijn voldoende 
betrokken bij de uitleg. De uitleg kan hier en daar aan kwaliteit 
winnen. Dat geldt met name voor het terugblikken op voorgaande 
lessen, een sterkere focus op het lesdoel en tijdens de feedback 
leerlingen het geleerde laten terugkoppelen met de nadruk op begrip 
en toepassing van strategieën. Soms zetten leraren coöperatieve 
werkvormen in, maar het doel van de opdracht en de samenwerking is 
niet altijd duidelijk, waardoor deze werkvormen minder effect 
sorteren. 
Er is in de lessen sprake van afstemming in de instructie en de leerstof, 
maar dit kan flexibeler en nog meer gericht worden op de onderwijsbe-
hoeften. De leerlingen die eerder zelfstandig aan het werk kunnen, 
komen eenmaal per week met de leraar bij elkaar waarin het werk 
wordt besproken. Voor de plusleerlingen is er gedurende een dagdeel 
per week specifieke aandacht, waarbij het accent ligt op het zelfstandig 
leren leren. 

Veiligheid en pedagogisch klimaat
Voor het peilen van de sociale veiligheid bij leerlingen maakt de school 
gebruik van een volginstrument. Na afname vindt een analyse van de 
resultaten plaats. De leraren volgen het bovenschools opgestelde 
implementatieplan voor de invoering van het volginstrument, en 
lopen daarop vooruit met het voeren van kindgesprekken. Voor actief 
burgerschap en sociale veiligheid beschikt de school over een 
beleidsdocument en een daaruit volgend leerstofaanbod. Het op de 
school aanwezige veiligheidsplan dient te worden geactualiseerd.

De omgang tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling is 
prettig. Tevredenheidsonderzoeken bevestigen dit. De school is 
voornemens om de al lange tijd gebruikte methode, gericht op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, te vervangen. Momenteel oriënteert 
het team zich hierop.

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg van de Noordkaap heeft een cyclisch karakter waarin 
het schoolplan en het door de directeur ad interim geactualiseerde 
schooljaarplan leidend zijn. Tevens betrekt de school leraren, leerlin-
gen en ouders bij de kwaliteitszorg in de vorm van tevredenheidson-
derzoeken.
In januari 2016 is op de school een audit uitgevoerd door auditoren van 
de vereniging. De conclusies daaruit zijn (pas) begin 2017 vertaald naar 
een plan van aanpak, gericht op verbetering van onder andere de 

De omgang tussen 
leraren en leerlingen 
en leerlingen 
onderling is prettig
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directe instructie en de borging van afspraken. De school beschikt niet 
over een kwaliteitsinstrument om daarmee het onderwijsleerproces 
periodiek te evalueren.

Kwaliteitscultuur
Het team getuigt van inzet en staat open voor ontwikkelingen. Een 
aandachtspunt is om zich als team te richten op een herijking van de 
visie die Daltonschool De Noordkaap wilt nastreven. 
Binnen het team is sprake van enige verantwoordelijkheidsverdeling 
(ict, leescoördinator) en het team volgt, zowel op groepsniveau als 
individueel, scholingen. Zij staan positief tegenover collegiale 
consultatie, af en toe vindt het plaats, maar het speelt geen structurele 
rol op school.

Verantwoording en ambitie
Via de schoolgids verantwoordt De Noordkaap zich in voldoende mate 
aan ouders over haar eindresultaten en schoolontwikkeling. 

3.3   Resultaten verificatieonderzoek  
cbs De Meander (08BL)

Op 27 februari 2017 hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
cbs De Meander in Sauwerd.
Hierna staat per kwaliteitsgebied in een tabel wat het oordeel is per 
standaard. Daarna volgt een toelichting.

Onderwijsproces O V G

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP3 Didactisch handelen ●  

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat ●
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Zicht op ontwikkeling
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van een 
toetsen, observaties en leerlingenwerk. Analyses van toetsresultaten en 
doelen, gericht op het wegnemen of verminderen van achterstanden 
bij zorgleerlingen, beoordelen wij als onvoldoende en daarmee 
voldoet de school niet aan Artikel 8 van de Wpo
De leraren stellen didactische groepsoverzichten op met daarin de 
resultaten van de methodeonafhankelijke- en de methodetoetsen. 
Vervolgens formuleren zij voor de leerlingen de onderwijsbehoeften en 
schrijven zij groepsplannen voor spelling en rekenen en wiskunde. 
Deze groepsplannen kennen 3 instructieniveaus. Voor leerlingen die 
uitvallen op technisch en begrijpend lezen stellen de leraren individue-
le handelingsplannen op. 
De analyses van de leerlingvolgsysteemtoetsen missen in veel gevallen 
scherpte waardoor de feitelijke problemen onderbelicht blijven. 
Vervolgens zijn ook de doelen die de leraren voor de zorgleerlingen 
opstellen te algemeen, met het risico dat de individuele zorgleerlingen 
te weinig van de hulp profiteren. In tegenstelling tot de methodeonaf-
hankelijke toetsen worden methodetoetsen niet geanalyseerd. 
Herhalings- en verdiepingsopdrachten wordt gepland maar echte 
analyses vinden niet plaats. Leraren schrijven na afloop van een 
periode wel een evaluatie van de uitgevoerde groepsplannen, maar zij 
houden niet bij hoe de voortgang is van de verleende zorg.

Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren is op basaal niveau voldoende. 
Er zijn echter verschillen tussen de leraren in de wijze waarop zij het 
didactisch model hanteren. Het lijkt erop dat afspraken over hoe dit 
model gebruikt dient te worden niet bij iedereen even duidelijk is. De 
wijze waarop de leraren lesdoelen toelichten aan de leerlingen en deze 
tijdens de uitleg centraal stellen, kan over de hele linie beter. 
In de lessen is sprake van een taakgericht werkklimaat en leerlingen 
tonen zich overwegend betrokken. Toch zijn er mogelijkheden om de 
betrokkenheid van leerlingen te vergroten, met name door een betere 
beurtverdeling en de inzet van (coöperatieve) werkvormen. In 
sommige lessen zetten leraren al wel deze werkvormen in, maar het is 
de vraag of ze de betrokkenheid echt verhogen. Soms is het niet 
duidelijk wat leraren met deze werkvormen nu eigenlijk beogen. 
Sinds dit schooljaar werken leerlingen bij rekenen en wiskunde, 
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spelling en begrijpend lezen met tablets. Het is aan te bevelen om met 
name de didactische consequentie hiervan teambreed te bespreken en 
daar zonodig per vakgebied afspraken over te maken. 
Aan de hand van de groepsplannen stemmen leraren in de lessen de 
instructie en de leerstof af op de drie instructieniveaus.

Veiligheid en pedagogisch klimaat
De school hanteert een volgsysteem dat de leerkracht helpt bij het 
bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
Een bestuursbreed implementatieplan is daarvoor ondersteunend. Uit 
de resultaten blijkt dat de leerlingen zich op De Meander veilig voelen.  
Er vinden naar aanleiding daarvan, indien nodig, nog geen gerichte 
acties plaats. 
Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in een veiligheidsplan. Het is op dit 
moment voor leerlingen niet duidelijk wie de vertrouwenspersoon is. 
Verder is er is geen duidelijkheid over de wijze waarop de school 
aandacht besteedt aan doelen en uitvoering van actief burgerschap.

Leraren en leerlingen én leerlingen onderling gaan op een prettige wijze 
met elkaar om, getuige de sfeer tijdens de bezochte lesactiviteiten. 
Tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders bevestigen dit.
Tot enkele jaren terug heeft de school de keuze gemaakt voor een 
doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van 
gewenst gedrag. Om diverse redenen heeft de school onlangs besloten 
om niet op deze lijn door te gaan. Dit schooljaar is sprake van een 
tussenjaar waarin wel een methodiek in de lessen wordt gehanteerd, 
maar deze kent een tijdelijk karakter. Het team geeft externe oorzaken 
aan voor de zwalkende uitvoering, zoals een gebrek aan financiële 
middelen en het niet beschikbaar zijn van een, voor deze methodiek 
vereiste duo-school. 

Kwaliteitszorg
Gezien het feit dat de sinds augustus 2016 benoemde directeur besloten 
heeft om van werkgever te wisselen stuurt een directeur ad interim, die 
bekend is met de school, De Meander momenteel aan. De kwaliteits-
zorgcyclus is herkenbaar. Het schoolplan is doorvertaald naar school-
jaarplannen. Onder leerlingen, ouders en leraren worden tevreden-
heidspeilingen uitgezet en begin 2016 heeft een interne audit 
plaatsgevonden.
De verbinding tussen het schoolplan en het schooljaarplan is broos. 
De reden hiervan is vanwege diverse directiewisselingen de schoolont-
wikkeling is vertraagd. De nieuwe directeur zal daarin sturend moeten 
optreden. Het is noodzakelijk om duidelijke keuzes te maken Zo 
steekt de school momenteel vooral energie in het werken met tablets, 
maar er loopt tegelijkertijd een ontwikkeling om de school te 
profileren tot een zogenaamde ‘bio+ school ‘ in samenwerking met 
geledingen uit het dorp. 
De school beschikt niet over een kwaliteitsinstrument. Het zou kunnen 
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zijn dat hierdoor de borging van de onderwijskwaliteit weinig 
systematisch is en daarom aandacht behoeft.

Kwaliteitscultuur
Uit de gesprekken met directie en team blijkt dat op De Meander sprake 
is van een professionele kwaliteitscultuur. Er zijn voldoende ideeën en 
plannen aanwezig waar, onder leiding van verschillende directeuren, 
een begin mee is gemaakt. Nu wordt het tijd om prioriteiten te stellen 
en vast te stellen welke richting de school uit wil gaan. Verschillende 
leraren volgen diverse opleidingen, maar op teamniveau zijn er dit 
schooljaar nog geen teamscholingen geweest. De tevredenheid van 
leraren over de individuele scholings- en professionaliseringsmogelijk-
heden is vrij groot. Over de teamaanpak is men minder positief.

Verantwoording en dialoog
De school verantwoordt zich naar derden, onder wie ouders, in 
onvoldoende mate over haar bereikte onderwijsresultaten en de 
schoolontwikkeling. Daarmee voldoet de school niet aan Artikel 13 van 
de Wpo en beoordelen wij deze standaard als onvoldoende. De 
schoolgids biedt nauwelijks informatie, evenals de website.

3.4   Resultaten verificatieonderzoek  
cbs De Wieken (08AY)

Op 2 maart 2017 hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd op cbs 
De Wieken in Ten Post. 
Hierna staat per kwaliteitsgebied in een tabel wat het oordeel is per 
standaard. Daarna volgt een toelichting.

Onderwijsproces O V G

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP3 Didactisch handelen ●  

Schoolklimaat O K V G

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat
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Zicht op ontwikkeling
Mogelijk onder invloed van de vele wisselingen bij de interne begelei-
ding is het oordeel over de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ onvol-
doende. De school volgt de leerlingen in hun ontwikkeling met behulp 
van verschillende instrumenten en een leerlingvolgsysteem en de 
leraren gaan na welke onderdelen van de leerstof leerlingen onvol-
doende beheersen. Echter, voor leerlingen die over een langere periode  
achterblijven in hun ontwikkeling, ondanks intensievere begeleiding, 
gaat de school nog onvoldoende na welke oorzaken in de aanpak van 
leerlingen te vinden zijn. Daarnaast ontbreekt het bij deze groep 
leerlingen, naast een planmatige aanpak, aan duidelijke doelen om 
achterstanden te verhelpen. Voor de uitvoering van extra zorg biedt de 
dag- en weekplanning een mogelijkheid om relevante observaties te 
registreren. In de praktijk maken meerdere leraren hier amper gebruik 
van. Daarmee voldoet de school niet aan Artikel 8 uit de Wpo en 
beoordelen wij de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ als onvoldoende.

Didactisch handelen
Het didactisch handelen op schoolniveau is voldoende. Van een 
duidelijke doorgaande lijn is echter geen sprake. De kwaliteit van de 
uitleg en afstemming verschilt sterk bij de bezochte lessen. Over het 
geheel genomen is er sprake van een taakgerichte werksfeer met 
voldoende actieve betrokkenheid van de leerlingen tijdens uitleg en de 
verwerking van leerstof. Op schoolniveau kunnen de leraren het 
benoemen en overbrengen van het doel van de les nadrukkelijker 
aandacht geven. Daarbij is het van belang om het lesdoel sterker te 
verbinden met de verschillende onderdelen van de les, zoals het 
ophalen van voorkennis, de feitelijke uitleg, de controle op begrip en 
het geven van feedback aan het eind van de les. Leerlingen kunnen 
actiever bij de uitleg worden betrokken door hen meer te laten 
verwoorden over hun aanpak van de leerstof en de gebruikte strategie. 
De afstemming op verschillen is in meerdere lessen zichtbaar, maar er 
zijn ook nog grotendeels klassikale instructies. De groepsplannen voor 
de kernvakken geven de leraren houvast bij het bepalen van de 
instructiegroepen en het onderscheid in verwerkingsstof. De school 
kan de  uitvoering van de differentiatie in de combinatiegroepen voor 
verschillende vakken beter organiseren en de differentiatie bij de uitleg 
kan scherper op de beheersing van een lesdoel worden gericht. Betere 
leerlingen kunnen soms sneller aan het werk als duidelijk is dat ze de 
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leerstof begrijpen. Ook al schenken de leraren aandacht aan differenti-
atie in verwerkingsopdrachten, soms is het de vraag of de betere 
leerlingen er nog wat van opsteken. 

Veiligheid en pedagogisch klimaat
De school heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het realiseren 
van een doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat en de sociale 
veiligheid van de leerlingen. Het veiligheidsbeleid van de school is 
onlangs geactualiseerd en er doen zich weinig incidenten voor. De 
school gebruikt een volginstrument om de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen in kaart te brengen. De vervolgstappen op afname en 
bespreking worden dit schooljaar nader uitgewerkt. Naast een breed 
programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteert de 
school een specifieke aanpak gericht op het voorkomen en aanpakken 
van pesten. Leerlingen spelen een duidelijke rol, zowel bij het 
bemiddelen bij conflicten als bij het ondersteunen van medeleerlingen 
die pestgedrag ervaren. 

In de groepen zijn duidelijke gedragsregels en de leerlingen gaan 
tijdens de lessen respectvol met elkaar om. Leerlingen houden 
zichtbaar rekening met elkaar. Mede door het schoolbrede programma 
spreken leraren en leerlingen dezelfde taal over de onderlinge 
omgangsvormen.   
     
Kwaliteitszorg
De school heeft een voldoende systeem voor kwaliteitszorg. Het team 
analyseert en bespreekt de leerresultaten op groeps- en schoolniveau en 
trekt zo nodig conclusies die leiden tot verbeterplannen. De zelfevalua-
tie van het onderwijsleerproces is minder systematisch, maar mede door 
een recente externe audit, is er een goed beeld van de kwaliteit. De 
school hanteert een duidelijke jaarplanning en –verslaggeving. 

Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur vinden we onvoldoende. De school herkent dat er 
gewerkt moet worden aan een meer professionele leergemeenschap  
en heeft dit in de jaarplanning opgenomen. Toch geeft het team aan 
dat ze nog zoekende zijn naar een betere overlegstructuur, waardoor de 
gemeenschappelijkheid in handelen toeneemt. Op zich is het team 
tevreden dat er minder frequent vast overleg is dan in het verleden. 
Individuele professionalisering vindt regelmatig plaats maar het delen 
daarvan met elkaar en het inpassen in de bredere schoolontwikkeling 
komt niet goed van de grond. In het team heerst ook het gevoel dat 
gemeenschappelijke verbeteronderwerpen te vaak niet tot het 
gewenste praktische resultaat leiden. Het team steekt daarbij ook de 
hand in eigen boezem, omdat het dagelijks werk al veel energie opslokt 
en er daardoor weinig tijd voor gemeenschappelijke reflectie overblijft. 

Leerlingen houden 
zichtbaar rekening 
met elkaar
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Verantwoording en dialoog
De verantwoording en dialoog is voldoende maar dit kan de school 
versterken door meer aandacht te schenken aan het bieden van 
toegankelijke informatie over leerresultaten en onderwijskundige 
thema’s in de schoolgids.
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Het bestuur van de VCPO Noord – Groningen kijkt met veel waardering 
terug op de werkwijze en de instelling van de betrokken inspecteurs en 
medewerkers van de inspectie voor, tijdens en na het bezoek aan de 
organisatie. De op gelijkwaardigheid gebaseerde  wijze van benadering 
gaf veel ruimte voor eigen reflectie en evaluatie van “samen op weg 
naar duurzame kwaliteit” het motto van de VCPO Noord – Groningen 
en subtitel van het strategisch beleidsplan. 
Het bestuur heeft al eerder vastgesteld, door intern onderzoek, 
dat haar scholen kwalitatief goed onderwijs geven door de onderstaan-
de vragen te beantwoorden:      
- Leren de leerlingen genoeg?
- Is er zicht op ontwikkeling?
- Krijgen ze goed les?
- Zijn ze veilig?
Goed is het te vernemen dat er grote mate van overeenstemming is 
tussen de ervaringen van de eigen medewerkers en de betrokken 
inspecteurs. Ten aanzien van de aandachtspunten die door de inspectie 
zijn genoemd zal het bestuur nog scherpere analyses laten uitvoeren 
naar de stand van zaken op de scholen. 
Een voorbeeld hiervan is het kwaliteitsgebied ‘Zicht op ontwikkeling’ 
Er wordt van de scholen verwacht dat er duidelijk wordt gemaakt dat de 
leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. En dat bij 
stagnerende ontwikkeling er op basis van een analyse van de gegevens 
er adequate, op afstemming gerichte, ondersteuning zal worden 
geboden. Het inzetten van het bovenschools ondersteuningsteam  zal 
hierbij een cruciale rol gaan spelen. Het bestuur zal op standaardniveau 
hier niet alleen kaderstellend gaan optreden. 
Een terecht aandachtspunt vanuit de rapportage is dat het bestuur 
gerichter kan sturen op de doelen en van het strategisch beleidsplan 
die voor alle scholen gelden. Ten aanzien van de resultaten zullen de 
scholen worden opgeroepen om eigen, meer ambitieuze doelen op te 
stellen. Het interne auditteam kan zich dan meer richten op deze 
ambities, visie en specifieke eigenheid van de scholen. 
Vanuit de uitgangspunten van Passend Onderwijs vraagt het bestuur 
haar medewerkers
om verantwoording af te leggen over een drietal vragen: 
- Zit de leerling op de juiste plek?    
- Hoe worden de middelen besteed?
- Is de routing op orde?
Uit eigen onderzoek blijkt dat op alle scholen de basisondersteuning 
op orde is. De
gegevens van de Verscheidenheidsindex maken de onderlinge 
verschillen tussen scholen duidelijk. Dit instrument geeft inzicht in het 
aantal leerlingen dat opgevangen wordt binnen de basisondersteuning 
en leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en leerlingen 

 4.  Reactie van het bestuur
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waarvoor een ontwikkelingsperspectief is opgesteld. 
Uit de verificatieonderzoeken blijken de grote overeenkomsten en de 
verschillen tussen de interne audits en oordelen van de inspectie 
(pagina 13). Voor het bestuur is dit een bevestiging dat het interne 
toezicht een betrouwbaar zicht heeft op de ontwikkeling van de 
scholen. 
Kortom: het bestuur en de scholen zijn samen op weg naar duurzame 
kwaliteit!
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