Stichting Oeverwal

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek
Inspectie van het Onderwijs
Primair Onderwijs

Samenvatting
We hebben in de periode november - december 2016 een onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Oeverwal. Dit onderzoek loopt vooruit
op het vernieuwde onderzoekskader 2017. In dit kader is geregeld dat de
onderwijsinspectie bij elk bestuur van scholen in Nederland minstens één
keer in de vier jaar een onderzoek uitvoert op bestuursniveau.

Naam bestuur: Stichting Oeverwal
BRIN: 43487

Onder Stichting Oeverwal vallen negen scholen voor primair onderwijs, waaronder acht basisscholen en één school voor speciaal
basisonderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs aan ruim 1700 leerlingen.

Onderzoeksnummer: 291124
Betrokken scholen in onderzoek: De
Wegwijzer, De Kameleon en De Hoeven
Uitvoeringsperiode onderzoek: 3 november 2016 tot en met 20 december 2016
Datum definitief rapport: 14 februari 2017

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of de stichting over voldoende geld beschikt om
goed onderwijs te verzorgen. Daarom hebben we gesprekken gevoerd
met het bestuur, met de Raad van Toezicht (RvT), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), directeuren en met een vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband. Verder zijn we bij drie
scholen nagegaan of het bestuur weet hoe het is gesteld met de
onderwijskwaliteit.

Aantal scholen onder bestuur: 9
Totaal aantal leerlingen: 1700

Overige bijzonderheden:

De belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek zijn al volgt.
Wat gaat goed?
Op het niveau van het bevoegd gezag beschikt Stichting Oeverwal over
een afgewogen set procedures en instrumenten om de kwaliteit van het
onderwijs op al haar scholen in kaart te brengen en te evalueren. Aan
het eind van vorig schooljaar heeft Stichting Oeverwal een nieuw
‘instrument’ toegevoegd aan de al beschikbare set. Dit betreft een
audit, die is uitgevoerd door een team bestaande uit eigen personeel
en uit medewerkers van een belendend bestuur. Zowel procesmatig, als
inhoudelijk is die pilot succesvol verlopen.
Verder hebben de scholen van Stichting Oeverwal een grote mate van
verantwoordelijkheid om de op centraal niveau vastgelegde strategische uitgangspunten te vertalen naar de eigen situatie. Op verschillende momenten gedurende een schooljaar leggen de directeuren
verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van de plannen.
Het bestuur baseert haar rapportages aan de Raad van Toezicht mede
op die deelrapportages.

Stichting Oeverwal
beschikt over een
afgewogen set
procedures en
instrumenten om de
kwaliteit van het
onderwijs op al haar
scholen in kaart te
brengen

Wat moet beter?
We hebben géén situaties aangetroffen tijdens ons onderzoek die zijn
te duiden als duidelijke verbeterpunten.
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Wat kan beter?
De uitwerking van de strategische beleidsdoelen naar de praktijk van
alle dag vraagt, zowel op centraal niveau, als op de afzonderlijke
scholen, om een voor iedereen heldere aansturing. Het strategisch
beleidsplan van Stichting Oeverwal bevat daarvoor de noodzakelijke
bouwstenen.
Niet alle scholen van de stichting ontwikkelen zich in hetzelfde tempo.
Meestal hoeft dat géén probleem te zijn. In sommige processen maken
dergelijke verschillen het echter lastig te komen tot efficiënte vormen
van uitwisseling en samenwerking. Dat is zeker nodig in de situatie van
de voorgenomen fusie tussen twee basisscholen in Beuningen, waar
een derde school zijdelings bij betrokken is.

Het vervolg op de
succesvolle introductie van de methodiek
van een audit is
vastgelegd in een
vierjarenplan

Het vervolg op de succesvolle introductie van de methodiek van een
audit is vastgelegd in een vierjarenplan, waarin ook alle scholen van
Stichting Oeverwal in zijn opgenomen. Bij volgende audits zou het
bestuur ook een uitbreiding kunnen overwegen van het aantal
standaarden dat ze daarbij wil laten onderzoeken. Deze optie staat
inmiddels op de ontwikkelagenda van de stichting.
Op basis van alle beschikbare informatie en de gegeven oordelen
komen we tot de slotconclusie dat Stichting Oeverwal in aanmerking
komt voor een basisarrangement.
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1. Inleiding
Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van Stichting Oeverwal. 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 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?
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
Na een startgesprek op 3 november 2016, met de bestuurder, de
kwaliteitsmanager en de controller, vond die dag ook al direct een
gesprek plaats met twee leden van de Raad van Toezicht. In de periode
daarna hebben we eerst enkele gesprekken gevoerd met twee directeuren, de regio-coördinator en de directeur van het samenwerkingsverband en met een vertegenwoordiger van de GMR. Op basis van zowel
de beschikbare documenten, als de gevoerde gesprekken hebben we
vervolgens een onderzoeksplan opgesteld en naar de directeur
bestuurder gezonden. In samenspraak met de directeur bestuurder en
de kwaliteitsmanager van Stichting Oeverwal hebben we drie scholen
geselecteerd, om daar een verificatieonderzoek uit te voeren. Dat is
gebeurd in de periode 17 november tot en met 30 november 2016. Het
gesprek met het bestuur over het conceptrapport vond plaats op 20
december 2016.

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages
worden weergegeven:

G

goed

V

voldoende

O

onvoldoende

K

kan beter

Onderzoeksactiviteiten
Het eerste deel van het onderzoek bestond uit het analyseren van de bij
ons beschikbare beleidsdocumenten van Stichting Oeverwal en van
enkele scholen. Ook hebben we een analyse uitgevoerd gericht op
mogelijke risico’s op het gebied van de resultaten van de afzonderlijke
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scholen en naar eventuele andere risico’s. Bovendien konden we
beschikken over enkele, tamelijk recente, reguliere onderzoeksrapporten uit onze eigen vierjaarscyclus.
Omdat we, op grond van de primaire analyse, géén directe risico’s
hebben vastgesteld konden we volstaan met het plannen van drie
verificatieonderzoeken. Als we één van de scholen van Stichting
Oeverwal niet recent hadden meegenomen in een ander onderzoek,
dan was De Dromedaris zeer waarschijnlijk in aanmerking gekomen
voor een ‘onderzoek op verzoek’. Die school zou dan, zeer waarschijnlijk, in aanmerking zijn gekomen voor de status van ‘goede school’.
De drie verificatieonderzoeken richtten zich op twee gebieden namelijk
onderdelen van het onderwijsproces en van de kwaliteitszorg. Er
bestond géén directe of indirecte aanleiding de andere gebieden in het
onderzoek mee te nemen.

We konden volstaan
met het plannen van
drie verificatieonderzoeken

Op de eerste in de steekproef opgenomen school, De Wegwijzer, stond
de kwaliteit van de kwaliteitszorg centraal, omdat daar de eerste audit
binnen Stichting Oeverwal heeft plaatsgevonden. Dat proces is net
voor de zomervakantie in 2016 afgerond. Een tweede thema op deze
school vormde het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij het
leerproces. Daarom hebben we daar ook de standaard ‘aanbod’ in de
verificatie meegenomen. Het tweede verificatieonderzoek vond plaats
op De Kameleon, die sterk inzet op het vernieuwen van het totale
onderwijsaanbod en het vormgeven van de ondersteuning van
specifieke groepen leerlingen. Binnen die school concentreert zich
momenteel het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen van alle scholen
van Stichting Oeverwal. Bovendien investeert Stichting Oeverwal daar
in een aantrekkelijke vorm voor het techniekonderwijs. Een derde
argument om juist op die school een verificatie uit te voeren vormt het
(voorgenomen) besluit die school vanaf volgend schooljaar te laten
fuseren met een andere school van Stichting Oeverwal.
Na overleg met de bestuurder hebben we een derde school geselecteerd, waarvan tijdens verschillende gesprekken aan de orde kwam dat
De Hoeven zich minder snel zou ontwikkelen dan enkele gesprekspartners wenselijk vinden. Op die school concentreerde het onderzoek zich
op de kwaliteitszorg, op het didactisch handelen en op de leerlingen
met specifieke ondersteuningsbehoeften.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven we eerst de kwaliteitszorg en het financieel
beheer op het niveau van het bestuur. De resultaten van de verificatieonderzoeken staan centraal in hoofdstuk 3. Omdat we géén scholen
hebben onderzocht met aanwijsbare risico’s en ook geen potentieel
goede scholen hebben meegenomen in ons onderzoek ontbreken
daarop gerichte hoofdstukken. Het afsluitende hoofdstuk 4 bevat de
beleidsreactie van het bestuur op het conceptrapport.
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2. Bestuur
Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur

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 onderbouwen en/of illustreren. Dat geldt specifiek voor het verificatie-onderzoek. 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.
Conclusie
De belangrijkste positief te duiden conclusie uit ons onderzoek is dat
we de onderzochte standaarden minstens van de kwalificatie ‘voldoende’ hebben voorzien. Tijdens ons onderzoek hebben we dan ook géén
situaties aangetroffen die zijn te duiden als structurele verbeterpunten.
Het bestuur van Stichting Oeverwal beschikt namelijk langzamerhand
over een afgewogen systematiek voor de opzet en uitvoering van de
kwaliteitszorg. Dit maakt het hen mogelijk de kwaliteit van het
onderwijs op al haar scholen te monitoren en daar, zo nodig, op te
sturen. Dat gebeurt zowel op het niveau van Stichting Oeverwal als
geheel, als richting de afzonderlijke scholen. Het bestuur beschikt
namelijk over een reeks voortgangsgegevens, onder andere uit
managementrapportages van haar directeuren.
De bestuurder en de kwaliteitsmanager voeren verder regelmatig
gesprekken op de scholen over de voortgang van de ontwikkelingen
van iedere school, deels al afgezet tegen de centrale thema’s uit het
strategisch beleidsplan. Met het ontwikkelen van audits heeft het
bestuur een nieuw instrument in handen om de kwaliteit van het
onderwijs en de achterliggende processen in kaart te brengen en daar
beleidsbeslissingen op te baseren. Het is zeker een gunstig gegeven,
dat Stichting Oeverwal die audits ontwikkelt en uitvoert met een
belendend bestuur. Juist de koppeling van interne én externe betrokkenen geeft op centraal niveau een meerwaarde richting objectiviteit en
betrouwbaarheid. Op het niveau van het eigen personeel vormen de
audits eveneens een meerwaarde, waarbij gedacht kan worden aan het
vergroten van de competenties van alle direct betrokkenen.
De scholen van Stichting Oeverwal hebben tenslotte een grote mate
van verantwoordelijkheid om de op centraal niveau vastgelegde
strategische uitgangspunten te vertalen naar de eigen situatie.

Tijdens ons onderzoek hebben we géén
situaties aangetroffen die zijn te duiden
als structurele
verbeterpunten

Ondanks de positieve hoofdconclusie zien we ook nog enkele
aandachtspunten. Zo vraagt de uitwerking van de strategische
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beleidsdoelen naar de praktijk van alle dag soms om meer, doelgerichte aansturing. Dit geldt zowel op centraal niveau als op dat van de
negen scholen. Een strakkere aansturing kan bewerkstelligen dat
sommige in gang gezette processen sneller verlopen en eerder tot
succeservaringen kunnen leiden. Dit is onder andere van toepassing op
het voorgenomen besluit twee, dan wel drie scholen met ingang van
augustus 2017 te laten fuseren.
Als tweede aandachtspunt wijzen we op verschillen in ontwikkelingstempo tussen de scholen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn,
zeker als die verschillen voortkomen uit de visie van scholen op het te
geven onderwijs. Niet iedere school hoeft immers uit te gaan van
dezelfde uitgangspunten. In bepaalde gevallen kan het echter wel lastig
zijn als scholen in een andere versnelling staan. Dat geldt bijvoorbeeld
als zij te maken hebben met de intentie te komen tot uitwisseling en
samenwerking en mogelijk zelfs een (volgende) fusie.
Na de succesvolle introductie van de methodiek van een audit zien we
in de eerste helft van dit schooljaar een eerste vervolg daarop in de
vierjaarsplanning staan.
Op het niveau van de scholen dragen de uitgevoerde verificaties bij aan
een verdieping van het op bestuursniveau opgebouwde beeld over
Stichting Oeverwal. Als we de uitkomsten van die verificaties op de
hand wegen, dan komen we tot de conclusie dat het bestuur in ruim
voldoende mate zicht heeft op de kwaliteit van de onderzochte scholen
en in de processen die daar spelen.
Wel stellen we vast, dat de kennis van die kwaliteit nog verder verbreed
en verdiept kan worden. In zowel de interne rapportages, als in de
gesprekken die het bestuur houdt op de scholen gaat het in de eerste
plaats over de resultaten binnen de opeenvolgende groepen en aan het
eind van de schoolperiode. Andere voor de kwaliteit relevante thema’s
komen nog minder prominent aan bod. Het bestuur daagt scholen
overigens wel uit in de periodieke rapportages aandacht te besteden
aan de eigen ambities van de school, in relatie tot de strategische
beleidsthema’s van Stichting Oeverwal als geheel.
Van verdieping van de kennis over de kwaliteit van een school kan ook
sprake zijn als daar meer ‘harde’ gegevens van op tafel komen. Dat
proces kent nog wel enkele onduidelijkheden. We zien dit onder
andere in de opzet van de audit. Die was volledig gericht op het
didactisch handelen in de groepen. Begrijpelijk voor de opzet van een
eerste pilot, maar tamelijk beperkt. Tijdens dezelfde observaties in de
groepen kunnen de observanten waarschijnlijk net zo goed kijken naar
de kwaliteit van de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ of de aandacht
die leerlingen krijgen met specifieke ondersteuningsbehoeften. En bij
het plaatsen van de observaties in de context van de school spelen
natuurlijk ook aandachtspunten mee die thuishoren onder de
standaard ‘kwaliteitszorg’.
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Deze
belangrijkste uitkomst van het deelonderzoek naar het financieel
beheer van Stichting Oeverwal onderbouwen we vanuit het gegeven
dat er binnen Stichting Oeverwal geen sprake is 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 namelijk ook geen informatie die strijdig is met dat beeld.
In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1.

Bestuur
Kwaliteitsgebieden

Kwaliteitszorg en ambitie

V

Financieel beheer

Figuur 1: oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en
Financieel beheer

1. In de eerste ronde van vierjaarlijkse
onderzoeken wordt op bestuursniveau nog geen oordeel gegeven op
het niveau van het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en Ambitie. We geven
daarom hier nu de oordelen op de
standaarden weer.

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

9/21

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie
Kwaliteitszorg en ambitie

O

V

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

G

KA3 Verantwoording en dialoog

Het beeld komt
niet overeen

Het beeld komt
helemaal overeen

De doelstellingen van het
bestuur werken
niet door tot op
schoolniveau

De doelstellingen
van het bestuur
werken volledig
door tot op
schoolniveau

Het kwaliteitsgebied ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ beslaat drie standaarden. Wij beoordelen de eerste twee standaarden als ‘voldoende’. De
derde krijgt het oordeel ‘goed’.
Binnen de standaard kwaliteitszorg signaleren we, naast positieve
ontwikkelingen op het niveau van zowel het bestuur als de scholen, ook
enkele aandachtspunten. Positief is dat er uit de beschikbare documenten blijkt dat iedereen vanuit dezelfde kaders opereert en laat zien wat
de centrale ambities zijn en op welke manier eigen invullingen
bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling. Ook de terugkoppeling vanuit
de scholen naar het bestuur en vanuit het bestuur naar de Raad van
Toezicht heeft Stichting Oeverwal inzichtelijk vormgegeven en ingevuld.

Uit de beschikbare
documenten blijkt
dat iedereen vanuit
dezelfde kaders
opereert

Een van de aandachtspunten betreft het consequent trekken van
heldere conclusies uit de beschikbare informatie en het vertalen
daarvan naar ambitieuze, maar realistische vervolgstappen.
Op het niveau van het bestuur en de directeuren van de negen scholen
nemen we een stimulerende kwaliteitscultuur waar. Het aanstellen van
één van de directeuren tot kwaliteitsmanager heeft hier zeker aan
bijgedragen. De organisatie staat ook open voor veranderingen in de
opzet en inrichting van de kwaliteitszorg als geheel en voor het
vergroten van het bereik van de geplande voortgangsgesprekken. Alle
betrokkenen nemen actief deel aan bijeenkomsten om de gewenste
slagen te maken. De doorwerking naar de praktijk verkeert nog in een
eerste fase van implementatie.
We beoordelen de standaard ‘verantwoording en dialoog’ als goed. Het
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belangrijkste argument daarvoor ligt in de opzet en uitvoering van de
managementplannen en de periodieke rapportages daarover. Er is
inmiddels een sluitende systematiek ontstaan van gegevensverzameling
en duiding daarvan, gevolgd door een nieuwe cyclus van planning en
control. Naast een cyclus voor de kortere termijn, hanteert Stichting
Oeverwal bovendien op alle scholen de complete set kwaliteitskaarten
als middel voor scholen zich op de langere termijn te verantwoorden
naar het bestuur en vervolgens richting Raad van Toezicht en (G)MR.
Een vertaalslag naar de schoolplannen zou een volgende stap kunnen
zijn in de ontwikkeling van deze standaard. Zo kunnen de thema’s uit het
strategisch beleidsplan een duidelijker rol gaan spelen in de opzet van de
schoolplannen neergelegde plannen van iedere school afzonderlijk.
Uit de tabel hierboven kunnen we tevens afleiden dat het beeld van het
bestuur van de kwaliteitszorg in ruim voldoende mate aansluit bij het
beeld dat op de drie onderzocht scholen leeft. Ook de andere gevoerde
gesprekken ondersteunen overigens het beeld dat het bestuur heeft
van de ‘kwaliteitszorg en ambitie’.
Een tweede observatie is, dat de doelstellingen en uitwerkingen binnen
de onderscheiden eenheden in behoorlijke mate bij elkaar aansluiten.
Er zit weinig verschil tussen wat het bestuur nastreeft en hoe de meeste
scholen daar invulling aan geven. Het is eerder een kwestie van
verschillen in ontwikkelsnelheid, dan van principiële verschillen van
inzicht. Bovendien krijgen de scholen een behoorlijke mate van
beleidsvrijheid om de gezamenlijk vastgestelde doelen in een bij de
school passende tijdlijn te plaatsen.

Er zit weinig verschil
tussen wat het
bestuur nastreeft en
hoe de meeste scholen daar invulling
aan geven

2.2. Resultaten verificatie-onderzoek
In de volgende figuur laten we zien, dat het beeld dat wij van de
scholen gekregen hebben op vrijwel alle punten overeenstemt met het
beeld dat het bestuur van die drie scholen heeft.

De Wegwijzer

De Kameleon

OP1 Aanbod

√

OP2 Zicht op ontwikkeling

√

OP3 Didactisch handelen

√
≠

√

OP4 Extra ondersteuning

De Hoeven

√

KA1 Kwaliteitszorg

√

√

KA2 Kwaliteitscultuur

√

√

Figuur 2: 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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Mede door de periodieke rapportages en de gesprekken daarover heeft
het bestuur van Stichting Oeverwal in het algemeen een adequaat
beeld van de situatie op haar scholen. De bestuurder heeft zich
daarnaast de goede gewoonte eigen gemaakt om met een behoorlijke
regelmaat informeel zijn scholen te bezoeken en dan ook af en toe aan
te sluiten bij de verschillende overleggen. Juist dit soort informele
contacten geeft hem een rijker beeld van de gang van zaken op de
scholen, dan alleen de formele momenten van het houden van
functionerings- of beoordelingsgesprekken. De voortgangsgesprekken
op de scholen geven overigens ook momenten waarop de bestuurder
zijn ogen en oren de kost geeft. Het is dus niet zo vreemd dat onze
beelden overeenkomen met die van de bestuurder.
Omdat we tijdens de verificatieonderzoeken samen hebben opgetrokken met iemand uit de school zelf, konden we onze oordelen ook
spiegelen met die persoon en met de vooraf geformuleerde inschatting
van het bestuur. Bij verreweg de meeste observaties kwamen we tot een
vergelijkbaar oordeel.

2.3 Financieel beheer

Financieel beheer

V
O

FB1 Continuiteit

V
●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Het financieel beheer is op orde. Ons oordeel over financieel beheer
gaat enerzijds uit van het oordeel en 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
continuïteit of rechtmatigheid.
Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel over de
bijbehorende standaarden (wij geven in beginsel geen oordeel over
financiële doelmatigheid). Dat oordeel luidt in het geval van Stichting
Oeverwal ‘voldoende’; in dit onderzoek hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van het financieel
beheer in de weg staan.
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2.4 Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie heeft de kwaliteit beoordeeld en ziet geen aanleiding om
afspraken te maken over verbeteringen.
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3. 	Resultaten verificatieonderzoek
3.1 De Wegwijzer
Een geslaagde audit
Het eerste verificatieonderzoek vond plaats op basisschool De
Wegwijzer in Winssen en ging over de drie, hieronder in het schema
opgenomen, standaarden.

Onderwijsproces

O

G

●

OP3 Didactisch handelen

Kwaliteitszorg en ambitie

V

O

V

G

KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur

Het didactisch handelen is goed in ontwikkeling
Op basis van de in bijna alle groepen uitgevoerde observaties komen
wij tot de conclusie dat het personeel van De Wegwijzer voorspoedig op
weg is de beoogde veranderingen in het didactisch handelen waar te
maken. In een paar groepen zagen we lessen die prima verliepen
volgens de beoogde structuur, waardoor de leerlingen in hoge mate
actief betrokken waren bij de lessen en in die lessen ruimschoots
sprake was van afstemming van de werkwijze op de kenmerken en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Bij enkele andere lessen
bleken leraren nog minder goed in staat de gezamenlijk afgesproken
lijn te volgen. Het gebruik van een elektronisch hulpmiddel bleek
bovendien in de meeste groepen al integraal te zijn verweven in de
daarvoor geschikte lessen. Ten opzichte van de net voor de zomervakantie uitgevoerde audit blijkt de school ook alweer een paar stappen
verder te hebben gezet, conform de interne planning van de school en
de verwachtingen daarover van het bestuur. De audit, zo geeft de
school aan, heeft er mede voor gezorgd dat de doorgaande lijn in de
ontwikkeling van het didactisch handelen gestalte kon en kan krijgen.
Om de ambities van de school nog beter waar te kunnen maken, is het
van belang dat de leraren zich nog beter realiseren welke accenten zij
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in de dagelijkse planning willen aanbrengen.
De Wegwijzer, voorloper in het succesvol uitvoeren van een audit
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de audit kwam goed naar voren
dat er op De Wegwijzer sprake is van een door het hele team gedragen
vorm van kwaliteitszorg. Niet voor niets heeft dit team zich opgeworpen
als proeflocatie voor de eerste audit binnen Stichting Oeverwal.

De Wegwijzer,
voorloper in het
succesvol uitvoeren
van een audit

Zowel de teamleden van De Wegwijzer, als de uitvoerende auditors,
kijken terug op een geslaagde audit, zowel procesmatig als naar de
uiteindelijke bevindingen. De school kreeg zo uitgebreid inhoudelijk
feedback op de in gang gezette didactische ontwikkelingen. Het
bestuur kreeg de bevestiging dat de voor de audit bedachte opzet de
beoogde uitwerking heeft gehad op de school. Een bijkomend
voordeel is dat de leden van de auditcommissie, vooral door de
samenwerking met personen van een andere bestuur, geschoold
werden in het kijken en waarderen van door collega’s gegeven lessen.
Dat had voor hen ook een (voorzien) positief effect, dat ze kunnen
gebruiken op hun eigen scholen.
Een enthousiaste, door het team gedragen kwaliteitscultuur
Was het bij de audit gebleven dan hadden we de kwaliteitszorg niet van
het nu gegeven oordeel kunnen voorzien. Uit de nodige aanvullende
documenten, zoals de systematisch ingevulde kwaliteitskaarten, krijgen
we een tamelijk compleet beeld van de stand van zaken op De Wegwijzer.
Bovendien bleek uit de met het team gevoerde gesprekken een hoge
mate van betrokkenheid bij de gang van zaken op de school. Het team
zet zich waarneembaar, enthousiast in voor de gezamenlijk geformuleerde eigen doelstellingen en de daarbij horende hoge ambities.

3.2 D
 e Kameleon
Kleine locatie met een sterke motor
Op de kleine basisschool De Kameleon, in Beuningen, hebben we
onderzoek gedaan naar de drie hieronder in het schema opgenomen
standaarden, die alle drie onderdeel vormen van het gebied: onderwijsproces.

Onderwijsproces

O

V

G

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●
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Een uitdagend aanbod, niet alleen voor nerds
Ons oordeel over het op de locatie van De Kameleon beschikbare
aanbod waarderen we met het oordeel ‘goed’. Het gaat daar namelijk
niet alleen om de gegeven lessen binnen de reguliere groepen van de
basisschool. Er vinden ook geheel in eigen beheer ontwikkelde lessen
plaats gericht op de hoogbegaafde leerlingen uit alle scholen van
Stichting Oeverwal. Vanaf begin december 2016 kunnen daar tevens
lessen techniek plaatsvinden voor alle groepen van alle scholen.
De oud-directeur van de school fungeert op beide gebieden als een
sterke motor, die, samen met enkele vrijwilligers, het aanbod heeft
ontwikkeld voor zowel de hoogbegaafde leerlingen als voor het
techniekonderwijs. Hoewel dat aanbod nog lang niet helemaal is
doorontwikkeld waarderen wij de nu al beschikbare opzet en uitwerking als voorbeeld voor andere besturen en scholen.

Een uitdagend
aanbod, niet alleen
voor nerds

Onderbouwing ondersteuning kan scherper
Voor de beide standaarden die zijn gericht op leerlingen die kwetsbaar
zijn voldoet de school aan de basisvoorwaarden. De leraren van De
Kameleon beschikken inmiddels over uitgebreide, nuttige documenten als groepsoverzichten en groepsplannen. Daarin leggen zij voor
langere periodes, twee keer per jaar, vast welke leerlingen meer
specifieke dan wel extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien vooral
kansen voor kwaliteitswinst als de beschikbare gegevens een duidelijkere vertaling krijgen naar de dag- en weekplanning van de leerlingen.
Nu gebeurt dat in bescheiden mate en is niet altijd helder welke doelen
centraal komen te staan in een les. Ook kan de school nog winst
boeken door vaker met de leerlingen in gesprek te gaan over de doelen
die zij zelf zouden willen en kunnen nastreven in een periode die ze
kunnen overzien. Dergelijke werkwijzen passen prima bij de ambitie
van de school richting Daltononderwijs. Gezien de voorgenomen fusie
is het van belang dit soort keuzes nu al in te brengen in het fusieproces.
Dit schooljaar blijken er géén leerlingen op school te zitten waarvoor,
wettelijk gezien, een ontwikkelingsperspectief (OPP) noodzakelijk is.
Op grond van dit gegeven zouden we geen oordeel kunnen geven over
de betreffende standaard. Toch doen we dat wel, omdat de school
enkele voorbeelden kan laten zien van leerlingen waarvoor het wel
nodig was daar vorig jaar een OPP voor op te stellen. Die plannen
voldeden op hoofdlijnen aan de wettelijke eisen. Vandaar toch het
oordeel ‘voldoende’.

3.3 B
 asisschool De Hoeven
Uitgaan van eigen kracht
Basisschool De Hoeven, ook in Beuningen, kent een eigen onderwijskundig profiel binnen Stichting Oeverwal. Het is tevens een van de
twee grotere scholen van het bestuur.
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In verschillende scenario’s komt De Hoeven ook in aanmerking te
fuseren met onder andere De Kameleon. Vooralsnog lijkt het er op dat
zij buiten het proces richting augustus 2017 blijven.

Onderwijsproces

O

V

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Kwaliteitszorg en ambitie

O

V

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

G

G

Ouders kiezen onder andere voor De Hoeven vanwege de voor hen
herkenbare didactische aanpak in de groepen. Hier staat tegenover dat
het bestuur in het startgesprek aangaf enige risico te zien bij De
Hoeven gezien de dalende opbrengsten van de school. Bovendien
signaleerde het bestuur dat er op deze school een cultuur heerst
waarbij verbeteringsprocessen veel tijd kosten. Op grond van deze
zorgen van het bestuur hebben we bovenstaande vier standaarden
meegenomen in de verificatie.
Als het gaat om het onderwijsproces op De Hoeven dan komen we tot
de conclusie dat die op beide geverifieerde onderdelen van voldoende
niveau zijn. Dit neemt niet weg dat we de nodige verschillen hebben
waargenomen tussen de geobserveerde groepen, waarbij een enkele
leraar een prima voorbeeld vormt voor andere collega’s. Andersom
hebben we ook een enkele les gezien, die niet helemaal kon voldoen
aan de binnen de school zelf geformuleerde visie op het didactische
proces. Bovendien verlopen de meeste lessen grotendeels volgens een
manier die we veelal duiden met leraar gecentreerd en klassikaal. Maar
dat is wel waar de school op dit moment voor staat en wat de ouders in
de regel juist zo waarderen. Dit komt ook tot uiting in het gegeven dat
sommige leraren hun leerlingen niet erg actief bij de lessen betrekken.
Toch blijven de meeste leerlingen wel passief betrokken en weten ze op
de goede momenten de gevraagde inbreng te leveren.
Al met al komen we toch uit bij het oordeel ‘voldoende’ voor het
didactisch handelen, maar met de nodige kanttekeningen. Naast het
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vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen van hun eigen
ontwikkeling (bijvoorbeeld door te gaan werken met gedifferentieerde
weektaken), zien wij kansen tot groei door in de planning van de lessen
nog meer te focussen op wat het doel voor die les is.
Bij deze standaard moeten we overigens constateren dat het bestuur de
situatie op De Hoeven vooral bekijkt vanuit de noodzaak in gang
gezette ontwikkelingen structureel beter te borgen. Wij ondersteunen
die benadering, maar vragen ook aandacht voor het gegeven dat een
minder voortvarend ontwikkelingstraject soms ook kansen biedt tot
groei. Het stellen van heldere, op de school aangepaste doelen is dan
zeker een vereiste om iedereen daarin mee te kunnen nemen.
De leraren weten wat hun leerlingen nodig hebben
Een belangrijk ijkpunt voor de uiteindelijke kwaliteit van een school
vormt de standaard ‘zicht op ontwikkeling’. Op De Hoeven beschikken
de leraren over uitvoerige uitwerkingen van de ondersteuningsbehoeften van al hun leerlingen. Die treffen we aan in groepsoverzichten en
groepsplannen. Net als op andere scholen van Stichting Oeverwal
missen we in de meeste groepen meer concrete uitwerkingen voor wat
er in de betreffende week of dag aan doelen aan de orde komt.
In de onderbouw en een enkele middengroep maken de leraren wel
werk van dat soort structuurelementen, zonder dat dat leidt tot een (te)
grote extra belasting voor hen. Een omschakeling van plannen voor de
langere termijn naar uitwerkingen op de korte termijn kan een bijdrage
leveren aan het verminderen van de ervaren werkdruk. Een oplossing
die goed werkt voor het grootste deel van de leerlingen. Voor leerlingen die specifieke dan wel extra ondersteuning nodig hebben is in de
regel overigens wel meer nodig.
De opzet van de kwaliteitszorg volgt de grote lijn van Stichting
Oeverwal
De schoolleiding van De Hoeven loopt helemaal in de pas bij de
toepassing van de afspraken over de kwaliteitszorg. Vandaar het
oordeel ‘voldoende’ hiervoor. Zij stellen hun plannen op, schrijven
hun periodieke verslagen en lichten die, zo nodig, toe aan de bestuurder dan wel de kwaliteitsmanager. En ook op De Hoeven gaat het team
cyclisch na of de ingevulde kwaliteitskaarten nog actueel zijn.
De kwaliteitscultuur blijft enigszins achter bij de verwachtingen
Ons oordeel over de kwaliteitscultuur op De Hoeven is dat die niet
volledig aansluit bij wat we daarvan op grond van het schoolplan
mogen verwachten. Het team van De Hoeven is zich er echter zelf ook
goed van bewust dat zij met minder ‘spannende’ dingen bezig zijn dan
enkele andere scholen van Stichting Oeverwal. Op zich hoeft dat ook
geen probleem te zijn.
Dit komt anders te liggen als de school te veel tijd gebruikt om de eigen
ambities en doelen te realiseren. Als dat aan de orde is, en dat is het,
dan zal vanuit de schoolleiding en/of vanuit het team zelf een signaal
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gegeven moeten worden dat het tijd wordt iets meer de ‘sporen’ te
laten werken. Daarvoor is het onder andere wenselijk dat er vaker
voorgestructureerde groepsobservaties gaan plaatsvinden. Ook zal het
wellicht nodig zijn vaker indringende gesprekken te voeren met die
teamleden die het tempo van de ontwikkelingen niet kunnen of willen
bijbenen. Afhankelijk van de ernst van de analyse zal de directeur van
de school die taak op zich moeten nemen, dan wel dat moeten
overlaten aan de bestuurder van Stichting Oeverwal.

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

19/21

4. 	Reactie van het bestuur
Als directeur- bestuurder ben ik verheugd over:
-	de wijze van introductie van deze pilot in Tilburg en alle verdere
wijzen van communiceren over opzet en invulling van het onderzoek
door de inspectie;
-	de inhoud van het rapport en de resultaten zoals die hierin zijn
vermeld;
- de wijze waarop de inspectie het onderzoek heeft uitgevoerd;
-	de prettige toon waarin de gevoerde gesprekken plaats hebben
gevonden;
-	de tips en aanbevelingen zoals genoemd in het rapport en in de
gevoerde gesprekken met de inspectie.
Naar aanleiding van dit rapport heb ik een aantal voornemens
geformuleerd.
1. De door de inspectie genoemde aanbevelingen in “wat kan beter”
zal ik ter harte nemen. Met name de manier van aansturen van
strategische beleidsdoelen, helder en strak waar nodig en
wenselijk, zal ik kritisch beschouwen. De Raad van Toezicht van
onze Stichting zal hier ook op toezien.
2. De opzet en invulling van de auditgroep zal verder uitgewerkt en
aangescherpt worden. Dit is trouwens al een uitgesproken
beleidsvoornemen van de auditgroep en de bestuurders van
Stichting Oeverwal en Stichting SPOM.
3. Zoals bekend zullen de inspectienormen verdwijnen. Onze
kwaliteitsmedewerker is al bezig met de ontwikkeling van
“Oeverwalnormering” die, nadat dit in de diverse gremia is
besproken en goedgekeurd, leidend worden voor onze scholen.
4. Alle in het rapport genoemde onderdelen zullen onderwerp
blijven van continue aandacht. Zowel de door de inspectie
beoordeelde zaken als de financiële situatie van onze Stichting zijn
onderwerpen waarin de directeur-bestuurder steeds actief mee
aan de slag is, gesteund door de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de directeuren van de
Oeverwalscholen.
5. In een nader te ontwikkelen plan van aanpak m.b.t. dit rapport zal
de bestuurder met voorstellen komen om de beoordeelde
onderdelen in dit rapport de komende jaren verder te verbeteren.
Het is onze ambitie om voor alle genoemde onderdelen een
“goed” te gaan scoren.
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