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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Primair Onderwijs 
Achterhoek Pro8 (hierna Pro8). We hebben onderzocht of het bestuur 
op de scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het 
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven 
verzorgen. 
 
Deze samenvatting is geschreven voor ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur van Pro8 heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op 
de scholen. Het bestuur is nauw betrokken bij de scholen en 
ondersteunt de directie en teams waar het nodig is. Bij risico's bepaalt 
het bestuur mede welke begeleiding nodig is voor de school. 
 
Het beleid van het bestuur is opgesteld en afgesproken met 
directeuren, leraren, leden van de medezeggenschapsraad en het 
interne toezicht. De scholen hebben dit beleid verder uitgewerkt op de 
wijze die bij hen past. Dit hebben we teruggezien in de scholen die we 
hebben onderzocht. 
 
Het bestuur wil graag dat scholen van en met elkaar leren. Een mooie 
ontwikkeling hierin zijn de onderlinge schoolbezoeken (audits) die 
worden gedaan door collega's. Dit leidt tot gesprekken over 
onderwijskwaliteit, resultaten en ontwikkelingen. Het bestuur krijgt 
van elk auditbezoek een rapport en dit wordt gedeeld in het 
directeurenteam. 
 
In het jaarverslag legt het bestuur uit wat de resultaten van het 
onderwijs zijn. Ook beschrijft het bestuur wat de ontwikkelingen zijn. 
 
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 besteedt de middelen die het daarvoor 
van de rijksoverheid ontvangt. 
 
 
 

Bestuur: Stichting Primair 
Onderwijs Achterhoek Pro8 
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Wat moet beter? 
Een aantal onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen 
we niet aan. Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is 
het nodig dat de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde 
onderdelen bevat. 
 
Wat kan beter? 
Scholen krijgen van het bestuur de vrijheid om de visie uit te werken 
die bij hen past. We adviseren het bestuur om te beschrijven wanneer 
het tevreden is over de kwaliteit. 
Net als de scholen kan het bestuur doelen stellen waaraan het wil 
werken. De intern toezichthouder kan dan nog beter zicht houden op 
de doelen waaraan gewerkt wordt. 
 
De resultaten van de scholen en het bestuur beschrijft het bestuur in 
het bestuursverslag. Dit verslag kan meer preciezer ingaan op 
ontwikkelingen vanuit de schoolontwikkelplannen en het 
bestuursplan. 
 
De beleidslijn 'eigenaarschap van kinderen' hebben we op de 
onderzochte scholen teruggezien in de fase van hun eigen 
ontwikkeling. Eigenaarschap in teams en op bestuursniveau kan nog 
concreter worden ingevuld zodat iedereen binnen de stichting weet 
wat ermee bedoeld wordt. 
 
De intern toezichthouder kan meer aandacht besteden aan twee 
dingen. Als eerste kan duidelijker worden gemaakt of het geld aan de 
goede dingen is uitgegeven. Als tweede willen we beter zien of de 
uitgaven voor de plannen kloppen met de plannen die het bestuur 
heeft afgesproken. 
 
Vervolg 
We bezoeken het bestuur over vier jaar weer. Tot die tijd bezoeken we 
de scholen die nu niet bezocht zijn met een themaonderzoek of een 
stelselonderzoek. Ook kunnen we een risico-onderzoek of een 
onderzoek naar goed uitvoeren, indien nodig of gewenst. 
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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 mei en juni 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij Pro8. 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. Het 
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Verificatie 

School 1 2 3 4 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding> ● ● ● ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● 

1. De Leer, 2. Gaanderwijs, 3.Dynamiek, 4.De Boomgaard 

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. 
 
• 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. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• 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. 
 
Onderstaande tabel 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. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de bestuurder, 
beleidsmedewerker (passend) onderwijs, Hoofd P&O, leerlingen, 
ouders, leraren, afgevaardigden van directeuren die niet in 
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aanmerking kwamen voor een verificatieonderzoek, leden van het 
intern toezicht (hierna RvT) en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (hierna GMR). Daarnaast hebben we, samen 
met de directeur of intern begeleider, verschillende lessen bezocht 
tijdens de verificatieonderzoeken. 
 
Verantwoording schoolkeuze 
Naar aanleiding van onze voorbereiding en het startgesprek zijn de 
bovenstaande vier scholen gekozen voor een verificatieonderzoek. 
Hierbij hebben we onder ander rekening gehouden met de laatste 
bezoekdatum door de inspectie, variëteit in schoolgrootte, concept en 
plaats. 
 
Verantwoordingvan de gekozen standaarden 
In overleg met het bestuur is gekozen voor de beleidslijn 
"eigenaarschap van kinderen'. Dit onderwerp is door de 
scholen vormgegeven sinds februari 2017. In het handelen van de 
leraren en de leerlingen kan dit thema zichtbaar gemaakt worden 
binnen de standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2) en Didactisch 
Handelen (OP3). 
 
Binnen de standaard Kwalitetiszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) 
onderzoeken we hoe het beleid van het bestuur invulling krijgt op 
schoolniveau. Hierbij willen we zicht krijgen op de uitwerking van de 
kwaliteitscyclus van ontwikkelen, verbeteren en professionaliseren. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art.16, lid 2 en 3 WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art.13, lid 1 onder e, in samenhhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b WPO 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden 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 
de verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en de 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 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. In het eerste figuur is samengevat wat het 
oordeel is op het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
bestuursniveau. In het tweede figuur 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 kwaliteit op orde? 
De standaarden Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording 
en dialoog hebben we met een Voldoende beoordeeld. 
 
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en stuurt op 
verbetering van processen en resultaten. Zo heeft het bestuur doelen 
met de scholen afgesproken die afgeleid zijn uit het strategisch 
beleidsplan. Hierdoor heeft ze voldoende zicht op de ontwikkelingen 
en kwaliteit van de scholen. Het bestuur geeft de scholen vrijheid om 
op eigen wijze de gekozen doelen te bereiken, maar stuurt sterker 
waar ze dat nodig acht. 
Het bestuur zorgt voor goede voorwaarden voor kwaliteitsverbetering 
en innovatie. Zo is er aandacht voor het versterken van de 
bekwaamheid en professionaliteit van alle medewerkers. Het bestuur 
functioneert transparant en integer en werkt door samenwerking aan 
de ontwikkeling van de scholen. 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van Pro8. Ook de financiële rechtmatigheid is in 
orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied 
Financieel beheer. 

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. 
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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)? 
 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen wij als Voldoende. 
 
Het bestuur heeft met de scholen algemene doelen afgesproken in 
het strategisch beleidsplan Focus op visie (2016-2022). Deze zijn tot 
stand gekomen met de inzet en inspraak van het directeurenteam, 
werkgroepen, leden van de RvT en GMR. De ambities en speerpunten 
zijn op schoolniveau uitgewerkt en vormgegeven waarbij scholen zelf 
de keuze maken aan welke speerpunten zij doelen gaan verbinden. Dit 
hebben we onder andere teruggezien in de onderzochte beleidslijn 
'eigenaarschap bij kinderen'. Op schoolniveau komt dit tot uiting in de 
kindgesprekken waar de onderzochte scholen op hun eigen manier 
aan vormgeven, passend binnen hun ontwikkel- en beleidscyclus. De 
leerlingen en de ouders van de onderzochte scholen geven een 
wisselend beeld bij de uitwerking van de kindgesprekken. 
 
Het bestuur houdt op een cyclische wijze zicht op de 
kwaliteitsontwikkeling op de scholen. Dit hebben we teruggezien in de 
onderzochte scholen en gehoord in de gesprekken. Er worden 
verschillende instrumenten gebruikt om te evalueren of de doelen zijn 
bereikt zoals audits, zelfevaluaties, tevredenheidsonderzoeken en 
schoolbezoeken. Het bestuur bezoekt elke school twee keer per jaar 
waarbij resultaten, teamontwikkelingen en onderwerpen 
uit de schoolontwikkelplannen worden besproken. Hierbij zien we dat 
de verantwoording van resultaten en keuzes voor verbetering  laag in 
de organisatie worden belegd. 
 
Het bestuur werkt niet met vastgestelde kwaliteitscriteria voor alle 
scholen. De norm die gebruikt wordt, komt tot stand in gesprek met 
de directie, op basis van de context en populatie van de school 
en resultaten van toetsen en enquêtes. 
De leden van de RvT worden door het bestuur goed op de hoogte 
gehouden over de ontwikkelingen op de scholen, passend bij de 
indicatoren van het toezichtskader. 
  
In het directeurenteam kan de kwaliteitszorgcyclus meer aandacht 
krijgen. De ontwikkelplannen en schooloverstijgende zaken worden 
vooral in de plan- en do fase van de cyclus besproken. De check en 
act-fase stimuleren momenten van gezamenlijk leren  We geven 
het bestuur en het directeurenteam mee om na te denken over de 
wijze waarin het leren van en met elkaar beter tot zijn recht kan 
komen in de kwaliteitszorgcyclus. 
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Het bestuur heeft een werkgroep kwaliteit en maakt gebruik 
van professionals in het ondersteuningsteam die naar de scholen gaan 
in het kader van zorg. Er is een team auditoren opgeleid en naar 
aanleiding van de kwaliteitzorggesprekken heeft het bestuur op 
verbeteringen gestuurd door het realiseren van extra formatie voor 
scholing. Het effect van bovengenoemde interventies zien we terug op 
de onderzochte scholen. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende. 
 
Het bestuur onderschrijft de code Goed Bestuur. Er is een heldere 
taakverdeling en scheiding van verantwoordelijkheden tussen het 
college van bestuur en de RvT. Dit alles is vastgelgd in een 
managementstatuut. Dit leidt ertoe dat het bestuur actief bevraagd 
wordt naar beleidsplannen maar ook een klankbord heeft. 
 
In alle gesprekken die we hebben gevoerd en op basis van de 
verificatieonderzoeken, stellen we vast dat het bestuur transparant en 
integer functioneert. Ook zorgt zij voor een professionele 
kwaliteitscultuur. Er is regelmatig overleg met de directies individueel, 
in het directeurenteam en het ondersteuningsteam. 
Scholen worden gestimuleerd door het bestuur om de 
onderwijskwaliteit te verbeteren en te ontwikkelen. We hebben het 
effect van deze plannen en extra formatie vanuit het bestuur 
teruggezien in de scholen. Uit de gesprekken met leerlingen, ouders 
en leraren blijkt dat leraren kritisch kijken naar hun eigen 
handelen. Leraren willen het beste voor de leerling en vaak wordt er in 
gezamenlijkheid gewerkt aan kwaliteitsverbetering op de scholen. 
 
Naast de professionaliseringsmogelijkheden heeft het bestuur 
leerkringen ingericht waar leraren en specialisten elkaar professioneel 
ontmoeten op specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de intern 
begeleiders, gedragsspecialisten en jonge kind. Dit heeft onder 
andere geleid tot een grotere deskundigheid op het gebied van 
begeleiding van leerlingen die meer aankunnen, zowel op 
bovenschools- als op schoolniveau. De professionalisering wordt 
vastgelegd in de bekwaamheidsdossiers. Een verbeterpunt hierin is 
het op orde krijgen van deze bekwaamheidsdossiers. Op het moment 
van onderzoek zijn deze dossiers niet toegankelijk voor 
medewerkers in verband met het ombouwen van een digitaal 
systeem. 
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De lijnen met het bestuur zijn kort. In alle gesprekken werd dit 
bevestigd, van leraar tot lid RvT. De wijze van leiding geven aan de 
organisatie is gebaseerd op samenwerken vanuit waarden en 
vertrouwen. Dit wordt gezien, gevoeld en ervaren. Het bestuur kent de 
scholen en de medewerkers goed maar andersom is dat ook het 
geval. De scholen voelen dat ze autonoom mogen zijn en waarderen 
dat zeer. Tegelijkertijd wordt ook het stichtingsbelang breed 
uitgedragen in de organisatie en is men bekend met de ambitie en 
werkwijze van het bestuur. 
 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
 
We beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als 
Voldoende. 
 
Stichting Pro8 voldoet aan de wettelijke eisen. Het bestuur heeft 
tegenspraak georganiseerd in de vorm van de GMR en de RvT. Het 
bestuur verantwoordt zich aan de leden van de RvT op basis van het 
toezichtskader en via het bestuursverslag. Uit de gesprekken met de 
RvT en de GMR blijkt dat ze goed geïnformeerd worden door het 
bestuur. Verder vinden zij dat het bestuur op een professionele wijze 
omgaat met vragen en kritische opmerkingen. 
 
De directies en de leden van de leerkringen verantwoorden zich 
jaarlijks over de voortgang van de ontwikkelingen op de 
scholen. Minder zichtbaar is de communicatie en de evaluatie rondom 
het eigen functioneren van het bestuur. Tijdens de schoolbezoeken 
kan het handelen van het bestuur onderwerp van gesprek kan zijn. 
 
De informatie over verbetertrajecten en ontwikkeling worden tijdig 
met de leden van de RvT en GMR gedeeld. Wat beter kan is hen actief 
informeren over het gewenste effect van de ontwikkeltrajecten. In het 
gesprek met de leden van de RvT kwam  naar voren dat 
bestuursdoelen, waaraan een norm is vastgesteld, meer zicht 
en richting kan geven in de verantwoording. Dit is een punt van 
ontwikkeling. Wat ook beter kan is het beschrijven van de evaluatie 
van de speerpunten waarbij een directe verbinding wordt 
gelegd tussen het strategisch beleidsplan en de diverse 
beleidsdocumenten. 
 
Het bestuur informeert via de website in de maandbrief 
PROminent over bestuurlijke zaken. De website van Pro8 wordt ten 
tijde van het onderzoek vernieuwd. Hierdoor staan de documenten 
van 2018 niet op de website. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 2,27 2,80 2,01 1,78 1,75 1,65 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,80 0,82 0,77 0,77 0,76 0,75 

Weerstandsvermogen < 5% 38,20% 44,32% 46,21% 43,79% 43,27% 42,05% 

Huisvestingsratio > 10% 6,95% 6,68% 7,22% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 2,32% 6,53% 2,38% -1,30% -2,15% -2,81% 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. De Financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide 
beoordeeld als Voldoende. 
Het Financieel beheer is dan ook beoordeeld als Voldoende. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze 
jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de standaard financiële continuïteit als Voldoende. De 
tabel bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit 
van het onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde 
dat beeld. Het bestuur heeft voldoende middelen om de verwachte 
negatieve resultaten op te vangen. Wel wijzen wij op het volgende. 
 
Continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
De volgende onderdelen troffen we niet aan in het jaarverslag over 
2017: 
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• In de rapportage over de aanwezigheid en werking van het 
interne risicobeheersings- en controlesysteem moet het bestuur 
aangeven op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is 
ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. Daarnaast welke 
resultaten met het systeem zijn bereikt en welke aanpassingen 
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. 

• In de rapportage over de risico’s en onzekerheden dient het 
bestuur aan te geven op welke wijze zij passende maatregelen 
treft om aan alle genoemde risico’s en onzekerheden het hoofd 
te bieden. 

• De intern toezichthouder dient in zijn verantwoording in te gaan 
op de resultaten die de uitvoering van zijn taken heeft 
opgeleverd. 

We verzoeken het bestuur deze omissies te corrigeren in het 
eerstvolgende jaarverslag. 
 
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 doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij dit bestuur kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. 
 
Verslag raad van toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van dit bestuur om onafhankelijk en 
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij 
moet beleggen bij de intern toezichthouder 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 hieraan 
aandacht te besteden 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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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Financieel beheer (FB1) Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs (artikel 
4) 

Het bestuur richt de 
continuïteitsparagraaf in conform de 
vereisten in de regeling. 

Wij controleren of in het 
eerstvolgende jaarverslag aan alle 
verplichte onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf aandacht is 
besteed. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor dit bestuur als 
Voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij dit bestuur leidt de weging van 
de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
3.1. Basisschool De Leer 

Basisschool De Leer is een Daltonbasisschool met 8 groepen in 
Hengelo Gelderland. De school beschikt sinds het schooljaar 
2005-2006 over een nieuw schoolgebouw. De Leer staat in een 
krimpregio maar houdt het leerlingenaantal de afgelopen jaren 
stabiel. Sinds september 2018 heeft de school een nieuwe directeur. 
 

De school heeft de leerlingen in beeld 
De standaard Zicht op ontwikkeling waarderen we met een Goed. De 
wijze waarop de school de ontwikkeling van haar leerlingen volgt, 
zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling. We hebben de werkwijze 
en de afspraken herkenbaar terug kunnen zien in de praktijk en de 
(groeps)administratie. De leraren analyseren de toetsresultaten en 
stemmen het aanbod daarop af. Bij het analyseren van de 
toetsen kijken zij vanuit verschillende perspectieven naar het 
resultaat. Naast de cognitieve aspecten, de sociaal emotionele 
ontwikkeling, alsook de context van de school en thuis zijn de Dalton 
kernwaarden belangrijk. De praktische uitwerkiing is zichtbaar in de 
groepsmap en de weektaak. De verslaglegging hiervan laat een 
opbouw en een doorgaande lijn zien in de school en is hiermee 
overdraagbaar. 
 
Het systeem van zorg is voor de leerlingen duidelijk. Leerlingen 
werken in een niveaugroep, echter de leraren stimuleren hen om de 
eigen regie te nemen daar waar het gaat deel te nemen aan 
een instructie, extra oefenstof of een toets vooraf te maken. Deze 
werkwijze is op dit moment vooral in de bovenbouw aan de orde. 
Hierbij zien we dat de beleidslijn 'eigenaarschap' van het eigen 
leerproces in volle ontwikkeling is, ook richting midden- en 
onderbouw. 
 
De leerlingen zijn actief betrokken bij activerende activiteiten 
We beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende. Het 
leerklimaat op de Leer is positief en stimulerend in een rustige 
voorspelbare omgeving. Gedurende de gebonden inloop vindt 
afstemming plaats tussen dat wat een leraar wil aanbieden en dat wat 
een leerling nodig heeft. Leraren stellen ambitieuze doelen en zij 
verzorgen een duidelijke uitleg. De leerlingen weten wat het doel van 
de les of het werkmoment is. Er wordt instructie en begeleiding 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 16/25



gegeven in diverse groepjes of individueel. Deze werkwijze zorgt 
ervoor dat de onderwijstijd efficiënt wordt benut. 
 
Leraren zetten activerende werkvormen in en zorgen zo voor een 
grote betrokkenheid van de leerlingen bij de les. De leraren kunnen 
nog meer gebruik maken van het leereffect wanneer zij leerlingen 
betrekken bij de check op antwoorden die gegeven worden tijdens de 
instructie. Dit verhoogt ook de betrokkenheid van alle leerlingen. 
 
De leeromgeving is aantrekkelijk door de inrichting en de 
werkplekken. De school heeft bewust gekozen voor een rustige 
inrichting zodat leerlingen niet teveel afleiders hebben. Ze zijn echter 
nog wel op zoek naar de vraag of dit het gewenst effect heeft voor de 
rijke leeromgeving die de school ook aan de leerlingen wil bieden. 

Eigenaarschap en draagvlak 
De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we als Voldoende. 
We zien één team dat samen continue werkt aan de verbetering van 
het onderwijs. Vanuit het schoolplan en het jaarplan werkt het team 
aan ontwikkelingen die volgens het SMARTplan verder worden 
uitgewerkt door werkgroepen in het team. Het team bestaat voor een 
groot deel uit mensen die met elkaar een professionele cultuur 
hebben opgebouwd. Kenmerkend voor deze cultuur is dat de leraren 
zich verantwoordelijk voelen voor de school en alle leerlingen, ze 
elkaar aanspreken en feedback geven in een cultuur waar vertrouwen 
en respect voorop staan. In het gesprek met de leraren kwam ook 
duidelijk naar voren dat nieuwe collega's goed begeleid worden. 
 
Het ontwikkelplan van de school is van het team en op het moment 
van onderzoek is borging het belangrijkste thema. De kwaliteitscyclus 
is zichtbaar in de school, het motto van het bestuur 'Iedereen 
leert" hebben we op de Leer teruggezien en gehoord. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.2. Basisschool Gaanderwijs 

Basisschool Gaanderwijs in de gemeente Gaanderen is een grote 
school met 310 leerlingen. Deze (fusie)school is sinds twee jaar 
gehuisvest in een nieuw schoolgebouw dat gedeeld wordt met onder 
andere de lokale voetbalvereniging. Sinds januari 2019 heeft de school 
een nieuwe directeur. 

De zorg is zichtbaar in de groepen 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als Voldoende. De 
leraren volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op de 
verschillende gebieden. Naast de methodegebonden toetsen en 
methodeonafhankelijke toetsen voor taal en rekenen-wiskunde 
hanteren de leraren een volginstrument voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Een volgende stap voor de school kan zijn om de 
resultaten van andere vakgebieden, bijvoorbeeld Engels, in beeld te 
brengen en daar doelen aan te verbinden.  
 
Twee keer per jaar is er met het gehele team een gesprek over de 
uitkomsten van de toetsen en analyseren zij waarom de ontwikkeling 
van sommige leerlingen stagneert. Zij verdelen de leerlingen 
vervolgens in niveaugroepen en maken voor individuele leerlingen 
een handelingsplanning. Er is sprake van een planmatige en cyclische 
werkwijze. Wel zien we verschillen in de wijze waarop de zorg wordt 
geregistreerd en uitgevoerd. Ook kunnen de belemmerende en 
compenserende factoren in beeld worden gebracht. De directie en het 
team constateren dit ook en zij starten volgend schooljaar met het 
versterken van de zorgstructuur en het werken met groepsplannen. 
De leerlingen met wie we tijdens het onderzoek spraken, zijn positief 
over de zorg en begeleiding die zij krijgen in de groep. 'De leraren 
helpen je totdat je het snapt', aldus één van de leerlingen. 
 
Het didactisch handelen maakt leren mogelijk 
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als Voldoende. 
We concluderen, na de lesobservaties, dat de leraren duidelijk 
uitleggen en daarbij een instructiemodel hanteren. Zij stemmen hun 
handelen af op verschillen tussen de leerlingen en zorgen voor rust in 
de groep. Dit draagt ertoe bij dat de leerlingen betrokken zijn bij de les 
en dat zij taakgericht aan het werk zijn. We vinden het mooi om te 
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zien dat de leraren verschillende werkvormen toepassen om kennis 
over te dragen. Zij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en 
spreken dit ook uit. 
 
We zien daarnaast enkele mogelijkheden voor een volgende stap. Zo 
vinden we dat de afstemming van het onderwijs soms beter kan, 
bijvoorbeeld door in de vraagstelling meer rekening te houden met 
wat leerlingen al wel of nog niet weten, en dit ook te toetsen. Ook 
kunnen ze meer levensechte materialen gebruiken die betekenisvol 
zijn voor de leerlingen. Dit maakt de lessen mogelijk wat 
sprankelender. 
 
De beleidslijn 'eigenaarschap' zien we terug binnen het 
onderwijsleerproces. Leerlingen mogen zelf bepalen of ze met de 
instructie meedoen. De school wil in gesprek met de leerlingen om in 
beeld brengen wat goed gaat of al goed kunnen en wat ze aan 
vaardigheden willen versterken, zodat ze hier ook in de lessen baat bij 
hebben. Voor een enkele groep is dit al geïmplementeerd. 

Een duidelijk systeem van kwaliteitszorg 
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. 
De school heeft een cyclisch werkend systeem van kwaliteitszorg 
waarmee de kwaliteit van het onderwijs in beeld wordt gebracht. De 
basis hiervan is de beschrijving van de kenmerken van de leerling- en 
ouderpopulatie. Naast de resultaten zijn ook de veiligheidsbeleving 
van de leerlingen en de kwaliteit van het didactisch handelen van de 
leraren, door lesbezoeken, in beeld. 
 
De uitkomsten van rapportages en analyses leiden tot input voor het 
jaarplan. Hierin staan de verbeterpunten en drie pijlers waaraan het 
team samen doelgericht en planmatig werkt. Er is gestart om met 
behulp van kwaliteitskaarten de werkwijzen binnen de school vast te 
leggen voor borging van de gerealiseerde kwaliteit. Op deze manier 
weet de directie waar de school staat, wat de volgende stappen zijn 
en hoe dit gezamenlijk met het team wordt opgepakt. De directie 
verantwoordt zich over de gerealiseerde kwaliteit aan het bestuur via 
het schoolbezoek, het jaarverslag en de vaste overlegmomenten. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/25



 
 

3.3. Basisschool Dynamiek 

Basisschool Dynamiek komt voort uit een fusie in 2010 van drie 
scholen uit Terborg. De school kent momenteel 16 groepen en is 
gelegen in een multifunctioneel gebouw. Partners van dit aanbod voor 
onderwijs en zorgverlening in het gebouw zijn een kinderdagverblijf, 
een peuterspeelzaal, Centrum Jeugd en Gezin, de buitenschoolse 
opvang en een consultatiebureau. De school heeft met hen korte 
lijnen om het onderwijs te ondersteunen. 
 

Leerlingvolgsysteem versterken 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als Voldoende. 
De leraren gebruiken hun observaties en toetsen van het 
leerlingvolgsysteem om de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen. In alle groepen brengen de leraren de 
vaardigheidsscores in kaart van taal en rekenen.  Ook wordt 
vastgesteld welke leergroei de leerlingen de volgende periode 
minimaal moeten behalen. Op basis van de verzamelde informatie 
bepalen de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naar 
aanleiding van die uitkomst worden leerlingen in een niveaugroep taal 
en/of rekenen geplaatst. Leerlingen die extra begeleiding nodig 
hebben, krijgen verlengde instructie, beterpresterende leerlingen 
krijgen extra materiaal aangereikt. 
 
Er zijn twee punten voor verbetering van de begeleiding van 
leerlingen. Als eerste is een analyse van de toetsresultaten die verder 
gaat dan alleen de foutenanalyses, niet zichtbaar in het 
leerlingvolgsysteem. De sociaal-emotionele aspecten als 
werkhouding, thuissituatie, concentratie worden wel betrokken bij de 
onderwijsbehoeften maar dit is niet volgbaar voor andere leraren in 
de school. Dit maakt de ononderbroken ontwikkeling van de 
leerlingen bij uitvallen van leraren kwetsbaar. Een tweede punt van 
aandacht is het zichtbaar maken van de kleine zorgcyclus in het 
dagelijks handelen van de leraren. Het verloop en het effect van de 
ondersteuning is niet vastgelegd. Het registreren hiervan zou de 
school helpen om beter en sneller vast te stellen welke interventies op 
dat moment helpend zijn en welke niet. 
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Afstemming vraagt aandacht 
We beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende. 
De leraren realiseren een klimaat waarin leerlingen tot leren kunnen 
komen. Regels en afspraken zijn voor de leerlingen helder. De lessen 
zijn over het algemeen gestructureerd en doelmatig. Dit schooljaar 
voert het team een lesmodel in waar de instructie voor alle leerlingen 
op hetzelfde niveau is en dezelfde aanpak kent. Dit heeft niet voor alle 
leerlingen het gewenste leereffect. Uit gesprekken met leerlingen 
blijkt dat beterpresterende leerlingen al het antwoord op de vragen 
weten maar dat zij toch de hele instructie moeten meemaken. Voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gaat de uitleg dan 
weer te snel. Het effect is dat de gewenste actieve betrokkenheid bij 
een deel van de leerlingen niet wordt bereikt. 
 
De school geeft aan vanaf schooljaar 2019-2020 de beleidslijn 
'eigenaarschap' te gaan invoeren met kindgesprekken. Met name voor 
de beterpresterende leerlingen is directe actie gewenst om de 
instructie, lesinhoud, werkvormen en feedback af te stemmen om zo 
het maximale uit deze leerlingen te halen. 

Gezamenlijk de schouders eronder 
We beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende. 
Leraren met wie wij gesproken hebben, ervaren de cultuur op school 
als open. Ze geven ook aan dat ieder aanspreekbaar is op de 
gemaakte afspraken. Het onderwijskundig leiderschap van de directie 
geeft de leraren een duidelijke koers en handvatten om 
verbeterstappen te zetten. Het doel van de school is ‘de basis op orde’ 
te hebben en te houden. Hiertoe gaan de leraren ook bij elkaar in de 
lessen kijken om van elkaar te kunnen leren en worden 
filmfragmenten als ‘good practices’ met elkaar gedeeld op 
studiedagen. Het team kent ook diverse specialisten om het aanbod 
te versterken waar dit nodig is maar ook om collega’s die 
ondersteuning nodig hebben, te helpen. 
 
Het beleid van het bestuur dat erop gericht is dat ‘iedereen leert’, is 
zichtbaar op deze school. Tevens stuurt het bestuur op eigenaarschap 
in alle geledingen van een school. Op dit onderdeel kan de school nog 
winst behalen bij het eigenaarschap van leerlingen. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.4. Basisschool De Boomgaard 

Basisschool De Boomgaard is een kleine school met ongeveer 80 
leerlingen, gesitueerd in het dorp Braamt. De school bestaat meer dan 
100 jaar en is de enige school in het dorp. Op dit moment heeft de 
school 4 combinatiegroepen en is gehuisvest, samen met de 
peuteropvang, in een gemoderniseerd schoolgebouw. 

Respect voor ieder individu 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als Voldoende. De 
school verzamelt systematisch informatie over de leerlingen. Er is veel 
aandacht voor kwetsbare leerlingen. Dit komt tot uiting in de 
beschreven leer- of gedragslijn die voor deze leerlingen wordt 
gemaakt. De school gebruikt een eigen uitgewerkte leerlijn voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten van de toetsen, het 
zichtbare gedrag van de leerlingen tijdens de observaties en de 
informatie van ouders of externen geven de leraren voldoende inzicht 
voor de begeleiding van de leerlingen. In de gesprekken met 
leerlingen en ouders wordt met name deze extra zorg en 
ondersteuning positief gewaardeerd. 
 
De analyses worden vanuit verschillende perspectieven ingevuld. In 
het groepsplan beschrijven de leraren drie niveaus met de verwachte 
onderwijsopbrengsten van leerlingen. Er wordt gewerkt met een 
dynamisch groepsplan, samen met het reguliere groepsplan voor de 
vakken lezen, taal en rekenen. De leraren werken in de dagelijkse 
praktijk vanuit hetzelfde kader aan de voorbereiding en reflectie 
waarmee het overdraagbaar is. De school kan dit uitbreiden met het 
aanbod voor wereldoriëntatie alsook voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling. 
 
Voorspelbare pedagogische en didactische benadering 
Wij waarderen de standaard Didactisch handelen als Goed. 
Het leerklimaat kenmerkt zich door een pedagogische aanpak waarbij 
positiviteit en stimulans ingebed zijn in het handelen van de 
leraren. Zij stellen ambitieuze doelen die we tijdens de observaties in 
de lessen gehoord hebben. Met korte doelgerichte instructie 
krijgen de leerlingen instructie en begeleiding op maat. Zo stemmen 
de leraren direct af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
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De lessen kennen een duidelijke structuur waardoor onderwijstijd 
efficiënt benut wordt. We hebben activerende werkvormen en 
verschillende begeleidingsmomenten gezien waarbij de leerlingen een 
grote betrokkenheid toonden. De leerlingen hebben in het gesprek 
laten horen dat er veel van ze wordt verwacht. Dit zien ze door de 
doelen die bij de les zichtbaar zijn en horen het terug in de feedback 
van de leraren. De extra zorg tijdens de lessen is structureel en 
voorspelbaar voor de leerlingen. 
 
De leerlingen ervaren zichzelf als eigenaar van hun leerproces. Dit 
heeft onder andere te maken met de digitale verwerking van de 
leerstof. De leerlingen weten hierdoor wat de volgende stap in hun 
leerproces is en hoe ze hierin begeleid willen worden. De leraren 
voeren kindgesprekken om te reflecteren op de gemaakte keuzes van 
de leerlingen en bespreken het vervolg hiervan. 

Gedragen onderwijsambitie en gedragen kwaliteitsbeleid 
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. 
Het uitgangspunt van de kwaliteitszorg is de context en de 
ontwikkeling van de leerling, zowel in de voorbereiding, als in de 
uitvoering als bij de evaluatie. In de groepsbespreking komen 
de opbrengsten en het effect van handelen van de leraren aan de 
orde. De leraren evalueren hun eigen handelen en stellen bij, daar 
waar gewenst, in overleg met collega's. 
 
Het team is nauw betrokken bij de totstandkoming van het jaarplan. 
Er wordt planmatig aan verbeteringen gewerkt. De school kan hierin 
de ouders nog meer betrekken. De plannen vanuit bestuursbeleid 
zoals het jaarplan, het ontwikkelplan en het jaarverslag, worden kort 
maar krachtig geschreven. In het gesprek met de directie over de 
kwaliteitszorg van de school horen we meer dan dat we lezen in de 
plannen. Bij De Boomgaard is meer gestuurd door het bestuur in de 
afgelopen jaren door tegenvallende resultaten. Het effect is dat de 
school de basiskwaliteit weer op orde heeft. We hebben er 
vertrouwen in dat het team deze kwaliteit weet te behouden en te 
versterken. 
 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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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. 
 
Wij kijken terug op een intensief maar leerzaam onderzoeksproces. 
Trots zijn wij op wat wij hebben mogen laten zien en wat de inspectie 
binnen PRO8 bestuur en scholen heeft waargenomen. 
 
We betitelen ons als een lerende organisatie waarbij de dialoog 
voorop staat. Leren van en met elkaar is binnen alle geledingen van 
onze stichting terug te zien. Eigenaarschap bij leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel, met het parallel proces naar de 
ouders en leerlingen krijgt steeds meer vorm. Iedere school geeft hier 
binnen het bestuurlijk kader eigen invulling aan, passend bij de 
populatie en de fase van ontwikkeling van de desbetreffende school. 
Met deze open houding verbeteren wij het onderwijs, laten wij onze 
kinderen leren en leren wij zelf. 
 
Aanspreken en afspreken, waarbij de doelen aan de voorkant 
transparant zijn zullen wij niet alleen in mondelinge communicatie 
maar ook in de Plan, Do, Check and Act vorm de komende vier jaar 
verder concretiseren. Daarmee vergroten we verder het eigenaarschap 
en de betrokkenheid van ons allemaal. 
 
We nemen de suggesties vanuit de inspectie ter harte. Daar waar 
passend nemen we deze op in onze werkwijze voor de komende jaren. 
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