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De inspectie heeft in de periode december 2015 tot maart 2016 een 
pilot bestuursgericht toezicht uitgevoerd bij een twintigtal 
besturen verspreid over Nederland. In dit kader is er ook een onder-
zoek uitgevoerd bij bestuur SVPO De Linge (hierna: De Linge). 
Centrale vraag is: zorgt het bestuur voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit en voor deugdelijk financieel beheer? 

Het onderzoek kent  de volgende onderdelen: een onderzoek naar 
de kwaliteitszorg en de borging van de financiële continuïteit op 
bestuursniveau en een onderzoek bij drie basisscholen ter 
verificatie van de gegevens van het bestuur.

Wat gaat goed?
De onderzochte standaarden zijn over de hele linie in orde, zowel 
op bestuursniveau als op het niveau van de scholen.

De doelen uit het strategisch beleidsplan van De Linge zijn goed 
geland in de organisatie en herkenbaar terug te vinden in de 
scholen. De visie en ambities uit het plan worden in de hele organi-
satie breed gedragen.

Het bestuur heeft fors ingezet op een kwaliteitsverbetering van 
“Zicht op ontwikkeling”. Op alle drie onderzochte scholen is deze 
kwaliteitsverbetering zichtbaar en zien we dat er ten aanzien van de 
evaluatie van opbrengsten meer eigenaarschap is bij de leraren. 
Het bestuur volgt de opbrengsten van de scholen optimaal met de 
halfjaarlijkse opbrengstenanalyses. Hij heeft daarmee goed zicht 
op de resultaten en op de manier van analyseren in de scholen.

De intern begeleiders van De Linge zijn niet vast aan een school 
gekoppeld, maar worden ingezet op de scholen naar behoefte en 
centraal vanuit het bestuur aangestuurd. Het bestuur realiseert 
hierdoor een goed zicht op de zorg en een eenduidige zorgstruc-
tuur in de scholen.

De bekwaamheid van het personeel wordt structureel bevorderd, 
onder meer in de eigen Linge-academie. Het bestuur geeft hiermee 
vorm aan het samen leren, ook van collega’s van andere scholen.
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Wat moet beter?
Conform de nieuwe wetgeving rondom sociale veiligheid moet het 
bestuur de veiligheidsbeleving van de leerlingen minimaal jaarlijks 
in beeld brengen (art 4c WPO).

Wat kan beter?
Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het didactisch handelen 
van de leraren van zijn scholen. Hiervoor heeft hij periodiek 
overleg met de directeuren van de scholen, die verslag doen van de 
kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren. Vervolgens 
maakt het bestuur afspraken met de directeur om, indien nodig, de 
kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren te verbeteren. 
Een aandachtspunt is het positief positioneren van de scholings-
mogelijkheden die het bestuur in dit kader aanbiedt.
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 1.  Onderzoek
 Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
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De inspectie heeft in de periode december 2015 tot maart 2016 een 
pilot bestuursgericht toezicht uitgevoerd bij een twintigtal 
besturen verspreid over Nederland. In dit kader is er ook een onder-
zoek uitgevoerd bij De Linge. Op het niveau van het bestuur zijn de 
volgende kwaliteitsgebieden onderzocht:

1. Kwaliteitszorg en ambitie
2. Financieel beheer

Centrale vraag bij de beoordeling van het bestuur is: zorgt het 
bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit en voor deugdelijk 
financieel beheer? 

Het onderzoek kent  de volgende onderdelen: een onderzoek naar 
de kwaliteitszorg en de borging van de financiële continuïteit op 
bestuursniveau en een onderzoek bij drie basisscholen ter 
verificatie van de gegevens van het bestuur.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek is de verificatie van 
informatie van het bestuur zelf. De verificatie draagt bij aan het 
oordeel over de kwaliteitszorg van het bestuur. De informatie van 
het bestuur over de kwaliteit van het onderwijs verifiëren we aan de 
hand van een inspectieoordeel over de feitelijke kwaliteit van het 
onderwijs op een aantal standaarden. In dit onderzoek is bij drie 
basisscholen onderzoek gedaan naar de standaard zicht op 
ontwikkeling (2.2) en de drie standaarden met betrekking tot de 
kwaliteitszorg (4.1, 4.2 en 4.3). 

Het betreft hier de basisscholen Pius X en De Wieling. Ook bij 
basisschool De Marang is een verificatieonderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek geldt tevens als een bezoek in het kader van de 
vierjaarsverplichting. Om die reden zijn bij De Marang meer 
standaarden onderzocht. Van dit onderzoek is een separaat rapport 
beschikbaar.
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Onderzoeksactiviteiten
We hebben de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:

• Een startgesprek met de directeur-bestuurder en de beleidsme-
dewerker Onderwijs en Communicatie over financieel beheer 
en kwaliteitszorg bij De Linge.

• De informatie over het schoolbestuur die bij de inspectie 
aanwezig is, zoals het strategisch beleidsplan 2012-2016 
“Passie voor leren”, de beleidsstukken “Sturen op onderwijs-
kwaliteit” en “Focus op leerrendement”, jaarverslagen, 
opbrengstgegevens, financiële gegevens, is geanalyseerd. 

• Verificatieonderzoeken bij de eerder genoemde scholen van 
het schoolbestuur. 

• Van deze scholen zijn onder meer de schoolplannen en 
schoolgidsen geanalyseerd. 

• Tijdens de onderzoeken zijn gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, intern begeleiders, en directies van de 
scholen. 

Leeswijzer
Na de uitleg over wat voor onderzoek wij hebben verricht, lichten 
wij vervolgens onze oordelen nader toe. In hoofdstuk 2 geven we 
hoofdconclusie weer aan de hand van het oordeel op de kwaliteits-
gebieden die onderzocht zijn bij het bestuur. In hoofdstuk 3 tot en 
met 5 staan de bevindingen beschreven op het niveau van de 
scholen.
 



 2.  Bestuur 
 Kwaliteitszorg en financiële continuïteit van het bestuur
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De centrale onderzoeksvraag luidt:
Zorgt het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit en voor 
deugdelijk financieel beheer? 

Onderliggende vragen zijn:
1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit 

van het onderwijs en de resultaten?
2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 

die van zijn scholen?
3. Is het financieel beheer deugdelijk?

Ad 1.
Deze vraag is nog verder uitgewerkt. De Linge heeft op grond van 
tegenvallende, risicovolle opbrengsten bij bijna alle scholen fors 
ingezet op de verhoging van die opbrengsten. Hij doet dit door te 
sturen op het versterken van de didactische vaardigheden van de 
leraren en op het verbeteren van de analyse en de evaluatie van de 
resultaten. Bij het onderzoek op de scholen willen we dan ook de 
volgende vragen beantwoorden:

• In welke mate is deze inzet op kwaliteitsverbetering terug te 
zien in de scholen?

• In hoeverre worden analyse en evaluatie van opbrengsten 
gedeeld door het hele team?

Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is daarom op de 
scholen gekeken naar de standaard zicht op ontwikkeling (2.2).

Het onderzoek naar de deelvragen op bestuursniveau is gericht op 
de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en 
ambitie en Financieel beheer.

Bestuur

G Goed

Voldoende

Onvoldoende

V

Legenda waarderingen

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Kwaliteitsgebieden

G V
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Conclusie
We concluderen dat het bestuur voldoende zicht heeft op en stuurt 
op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten. Structuur en 
cultuur is goed: de organisatie is helder en de ambities worden 
breed gedragen. Ook is het bestuur toegankelijk en betrouwbaar in 
zijn informatie hierover. Tot slot is de financiële positie van De 
Linge in orde. 
Alle onderzochte standaarden zijn voldoende. Hieronder volgt een 
toelichting op de gegeven oordelen.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

Doelen, evaluatie en verbetering: een cylisch proces dat op 
onderdelen aangescherpt kan worden
De kwaliteitszorg bij De Linge is voldoende en kenmerkt zich als 
een cyclisch proces. Het bestuur heeft in zijn strategisch beleids-
plan “Passie voor Leren” doelen geformuleerd voor zijn onderwijs, 
de kwaliteit van zijn medewerkers, de organisatie en de huisves-
ting. Voor elk van de onderwerpen heeft zij een of meer ambities 
geformuleerd, de uitgangssituatie omschreven en tussendoelen en 
eindresultaten in concrete termen beschreven. Deze doelen zijn op 
de scholen van De Linge vertaald in schoolspecifieke doelen, die 
vastgelegd zijn in schoolplan en jaarplannen. De Linge maakt 
resultaatgerichte afspraken met de directeuren, en bespreekt de 
voortgang in maandelijkse besprekingen. Twee maal per jaar 
maakt elke school een evaluatie van de opbrengsten, die vervol-
gens Linge-breed worden verzameld en geanalyseerd. Deze 
evaluatie leidt indien nodig tot een aanpassing van de afspraken 
en/of de doelen op schoolniveau.

  Kwaliteitsgebied 5: kwaliteitszorg en ambitie G

O V G

5.1 Doelen, evaluatie en verbetering ●

5.2 Structuur en cultuur ●

5.3 Verantwoording en dialoog ●



 
 

9/23inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek SVPO De Linge

Het bestuur volgt de opbrengsten van de scholen optimaal met de 
halfjaarlijkse opbrengstenanalyses. Hij heeft daarmee goed zicht 
op de resultaten en op de manier van analyseren in de scholen. 
Wanneer opbrengsten achterblijven zorgt het bestuur ervoor meer 
informatie te krijgen over de kwaliteit van het onderwijs op de 
school. Zo laat hij bijvoorbeeld audits uitvoeren.

De doelen uit het strategisch beleidsplan van De Linge zijn goed 
geland in de organisatie en herkenbaar terug te vinden in de 
scholen.

Het bestuur heeft de bewaking van de kwaliteit van het didactisch 
handelen van de leraren gedelegeerd aan de directeuren. De 
directie van een Linge-school bepaalt zelf hoe vaak zij klassenbe-
zoeken uitvoert, of zij daarbij een kijkwijzer hanteert, welke 
kijkwijzer zij hanteert en op welke wijze zij informatie op school-
niveau samenbrengt. Het bestuur kan er meer op toezien dat deze 
kwaliteitsbewaking ook daadwerkelijk gebeurt.

Op dit moment zet het bestuur elke 2 à 3 jaar een tevredenheidson-
derzoek uit onder leerlingen, leraren en ouders. Conform de 
nieuwe wetgeving rondom sociale veiligheid zou het bestuur de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen minimaal jaarlijks in beeld 
moeten brengen. Dit is nu niet op alle scholen van De Linge het 
geval (art 4c WPO).

Structuur en cultuur: in een heldere organisatie werkt men 
samen aan het realiseren van de ambities
De organisatie van De Linge is helder. Het bestuur werkt volgens 
een code Goed Bestuur. Verantwoordelijkheden zijn duidelijk 
verdeeld tussen intern toezicht, het bestuur, de directeuren en de 
teams. 

De visie en ambities uit het strategisch beleidsplan worden in de 
hele organisatie breed gedragen. Een professionele cultuur is in 
ontwikkeling. De bekwaamheid van het personeel wordt structu-
reel bevorderd, onder meer ook in de eigen Linge-academie. Soms 
moeten medewerkers hier verplicht een scholing volgen, bijvoor-
beeld wanneer beoogde resultaten op een bepaald leergebied 
langer uitblijven dan gewenst. Op deze manier worden de op zich 
positieve scholingsmogelijkheden als sanctie gebruikt, wat een 
negatief effect kan hebben op de motivatie voor en het leereffect 
van de scholing.

Verschillende bestuursstijlen worden situationeel ingezet, 
afhankelijk van de kwaliteit van de school en het team.
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De intern begeleiders van De Linge zijn niet vast aan een school 
gekoppeld, maar worden ingezet op de scholen naar behoefte en 
centraal vanuit het bestuur aangestuurd. Het bestuur realiseert 
hierdoor een goed zicht op de zorg en een eenduidige zorgstruc-
tuur in de scholen.

Verantwoording en dialoog: toegankelijke informatie over 
doelen en resultaten
Het bestuur en de scholen leggen op een toegankelijke wijze 
verantwoording af over hun doelen en resultaten, via het strate-
gisch beleidsplan, de schoolplannen, de jaarplannen en de 
jaarverslagen. Ook overleggen zij regelmatig met de medezeggen-
schapsraden.

Het bestuur houdt in zijn beleid rekening met landelijke en lokale 
ontwikkelingen. Omdat er ook peuterspeelzalen en een integraal 
kindcentrum onder De Linge vallen, stemt hij zijn beleid af op 
zowel de voorschoolse educatie als het basisonderwijs.

De Linge maakt slechts beperkt gebruik van de mogelijkheden die 
zijn website biedt om informatie aan in- en externe betrokkenen te 
presenteren. Bovendien is niet alle informatie die nu op de website 
staat actueel.

2.2 Resultaten verificatieonderzoek 
In onderstaand schema staan de standaarden die onderzocht zijn 
ter verificatie met bijbehorend oordeel per standaard.

  

Onderbouwing/analyse
De verificatie draagt bij aan het oordeel over de kwaliteitszorg van 
het bestuur. De informatie van het bestuur over de kwaliteit van 
het onderwijs verifiëren we aan de hand van een inspectieoordeel 
over de feitelijke kwaliteit van het onderwijs op een aantal 
standaarden.

Standaard De Marang Pius X De Wieling

2.2 Zicht op ontwikkeling    

5.1 Doelen, evaluatie en verbetering

5.2 Structuur en cultuur

5.3 Verantwoording en dialoog    
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Het beeld uit de verificatieonderzoeken is consistent: de vier 
onderzochte standaarden op de drie basisscholen zijn alle 
tenminste voldoende. Het kwaliteitsgebied “Kwaliteitszorg en 
ambitie” is hierboven al uitvoerig beschreven. 

Ten aanzien van de standaard “Zicht op ontwikkeling” hebben we 
op de scholen onderzocht in hoeverre de focus op de kwaliteitsver-
betering hiervan zichtbaar was, en of analyse en evaluatie van 
opbrengsten in de teams gedeeld wordt. 
Op alle drie de scholen is de kwaliteitsverbetering zichtbaar en zien 
we dat er ten aanzien van de evaluatie van opbrengsten meer 
eigenaarschap is bij de leraren. Zoals verder te lezen is in de 
hoofdstukken 3 tot en met 5 variëren de teams in de kwaliteit van 
de analyse en de mate waarin opbrengstenevaluaties een echte 
teamaangelegenheid is. Er zijn binnen het bestuur flinke stappen 
gezet, maar er kan ook nog veel winst geboekt worden op deze 
standaard.

2.3 Financieel beheer

De financiële positie van De Linge is in orde. 
Wij zien daarom geen verhoogde risico’s voor de financiële 
continuïteit van De Linge.

Als onderdeel van het onderzoek heeft de inspectie ook een 
financiële analyse uitgevoerd. We hebben onze analyse uitgevoerd 
en gebaseerd aan de hand van bij de inspectie beschikbare 
informatie. De financiële positie van het bestuur is in het kader van 
dit bestuursonderzoek uitgebreid beoordeeld. Op basis van een 
risicogeoriënteerde beoordeling staat De Linge momenteel onder 
basis financieel toezicht.

   Kwaliteitsgebied 6: Financieel beheer V

O V

6.1 Continuiteit ●

6.2 Doelmatigheid ●

6.3 Rechtmatigheid ●
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Geen risico voor continuïteit
In onderstaande tabel schetsen we met enkele kengetallen de 
financiële ontwikkeling van De Linge in de periode 2012 tot en met 
2017. Die kengetallen worden afgezet tegen de signaleringsgren-
zen. We gebruiken deze signaleringsgrenzen om mogelijke risico’s 
voor de financiële continuïteit te herkennen.

Er is geen indicatie dat het duurzaam voortbestaan van het bestuur 
vanwege financiële redenen in het geding is. Op basis van de 
beschikbare informatie lijkt het aannemelijk dat de financiële 
verplichtingen op de korte en lange termijn nagekomen kunnen 
worden. Deze conclusies worden getrokken op basis van de 
onderstaande kengetallen.

De tabel laat zien dat de kengetallen voor de solvabiliteit en 
liquiditeit de afgelopen én de komende jaren boven de signale-
ringsgrenzen blijven. De rentabiliteit loopt weliswaar de komende 
jaren terug, maar blijft daarbij ook boven de signaleringsgrens.

Realisatie Begroting Signaleringsgrenzen

Kengetallen 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Solvabiliteit 2 0,80 0,83 0,85 0,85 0,85 0,85 < 0,30

Liquiditeit 1,66 2,85 2,40 2,65 3,14 3,35 < 1,00

Rentabiliteit 0,9% 4,9% 2,9% 1,4% 0,5% -0,6% Laatste 3 jaar negatief

Financiële 
buffer

15% 19% 23% 23% 24% 23% < 0

1  De kengetallen tot en met 2014  zijn door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontleend aan de 
door de instellingsaccountant gecontroleerde jaarrekeningen. De kengetallen vanaf 2015 zijn 
ontleend aan de in de jaarstukken 2014 opgenomen continuïteitsparagraaf.
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Doelmatigheid vraagt aandacht
Het bestuur mag geld opzijzetten voor onvoorziene omstandighe-
den, zolang de omvang van deze middelen in een redelijke 
verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering.

Er is geen indicatie dat het bestuur geen efficiënt en effectief 
gebruik maakt van de onderwijsbekostiging. Uit de hiervoor 
opgenomen tabel met kengetallen blijkt wel dat er sprake is van 
een ruime financiële buffer. In een gesprek met de directeurbe-
stuurder zijn onder andere de volgende vragen besproken:

• In hoeverre kan het bestuur de omvang van de buffer onder-
bouwen met reële, gekwantificeerde risico’s in de bedrijfsvoe-
ring? 

• Indien het bestuur de omvang van de buffer niet kan onder-
bouwen, beschikt het bestuur over concrete plannen 
(vastgesteld door bestuur en Raad van Toezicht) om deze 
middelen te investeren in het onderwijs? Zo nee, binnen 
welke termijn kan het bestuur ons die plannen verstrekken?

De directeur-bestuurder heeft ons meegedeeld dat hij nog geen 
cijfermatige onderbouwing van de omvang van de buffer beschik-
baar heeft. Afgezien van een kwaliteitsimpuls in 2015 zijn er nog 
geen concrete plannen aanwezig om deze middelen te investeren 
in het onderwijs. Tevens is niet duidelijk op welke termijn deze 
zullen worden opgesteld. Wel is aangegeven dat het bestuur met 
krimp heeft te maken en dat onduidelijk is of in verband met de 
decentralisatie van het onderhoud van de huisvesting van de 
gemeente naar het bestuur budget beschikbaar komt in het geval 
van onderhoudsachterstanden. Naast het voorgaande is aangege-
ven dat SBO-school De Vlinderboom per 1-8-2015 onder het bestuur 
is gekomen. 
Ondanks de ruime buffer hebben wij de doelmatigheid als 
voldoende gescoord. Wij volgen de ontwikkeling van de financiële 
buffer van het bestuur in de uitoefening van ons reguliere toezicht.     

Rechtmatigheid niet in het geding
Er zijn geen signalen of indicaties bekend dat de rechtmatigheid in 
het geding is. Wij hebben de rechtmatigheid vastgesteld op basis 
van gegevens die de bij de inspectie bekend zijn over De Linge. Wij 
hebben ons hierbij voornamelijk gebaseerd op de goedkeurende 
controleverklaring bij de jaarrekening 2014.
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2.4 Afspraken over vervolgtoezicht

De kwaliteit van de kwaliteitszorg en financieel beheer op bestuur-
sniveau geeft aanleiding tot een afspraak over een structurele 
verbetering. Daarnaast heeft de inspectie in dit rapport suggesties 
gedaan voor verbeteringen.
Omdat dit onderzoek onderdeel was van een pilot om de nieuwe 
werkwijze uit te proberen, kan de inspectie in de komende jaren de 
invulling van het vervolgtoezicht aanpassen. Dit zal in overleg met 
het bestuur plaatsvinden.

Vervolgtoezicht naar aanleiding van huidig inspectieonderzoek

 

 
 

Beoordeling (0) Herstelopdracht/verbeterafspraak Datum gereed

De Linge zet nu elke 2-3 jaar een tevreden-
heidsonderzoek uit onder leerlingen, 
ouders en leraren. Hiermee wordt ook de 
veiligheidsbeleving in beeld gebracht.

De veiligheidsbeleving van leerlingen moet, 
conform de nieuwe wetgeving (art 4c WPO) 
jaarlijks in beeld gebracht worden. 

April 2016
(Hierna steeds 
jaarlijks een 
veiligheidspeiling.)



 3.  De Marang
 Wat zijn de oordelen over basisschool De Marang?
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Bij basisschool De Marang hebben we het verificatieonderzoek 
gecombineerd met een bezoek in het kader van de vierjaarsver-
plichting. Hierbij is het conceptwaarderingskader november 2015 
gehanteerd. In dit hoofdstuk geven we de oordelen en bevindingen 
van het verificatieonderzoek op 26 januari 2016. Overige informatie 
is te vinden in het Rapport van Bevindingen.

De leraren volgen de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen. Zij maken analyses van deze gegevens en stemmen hun 
onderwijs af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlin-
gen. Scherpere analyses leiden tot betere afstemming en uiteinde-
lijk ook tot een hogere kwaliteit van het didactisch handelen van de 
leraren.

De school heeft zicht op haar eigen kwaliteit en verbeterpunten. Zij 
werkt aan een veelheid van verbeteronderwerpen, waardoor eerder 
gerealiseerde verbeteringen op de achtergrond raken.
Verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld. Een professionele 
cultuur is in ontwikkeling. Wanneer de school expliciet maakt wat 
zij onder een professionele cultuur verstaat, kan zij dit sneller en 
effectiever realiseren.

3.1  Onderwijsproces: scherpere analyses gaan 
leiden tot betere afstemming

De leraren brengen de ontwikkeling en de prestaties van de 
leerlingen in beeld met methodetoetsen, methode-onafhankelijke 
toetsen, gesprekken en besprekingen. Met deze gegevens stemmen 
zij hun onderwijs af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen 
leerlingen. Twee keer per jaar maken zij een groepsplan. De 
evaluatie daarvan gebruiken zij als input voor de nieuwe plannen.

Een ontwikkelpunt is het maken van diepere analyses van de 
gegevens, door naast de resultaten ook het verloop van het 
leerproces te bekijken en gericht te zoeken naar hiaten in de kennis 
en vaardigheden van de leerlingen. Deze informatie kan vervolgens 
gebruikt worden om de groepsplannen een concretere vulling te 
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geven, waardoor deze meer betekenis krijgen in het dagelijks 
handelen van de leraren en echte werkdocumenten worden.

De school gebruikt een genormeerd instrument om de sociale 
competenties van de leerlingen te volgen. Het team geeft aan dat 
dit instrument op dit moment onvoldoende concrete input geeft 
voor hun handelen in de klas. Het is voor de school daarom van 
belang om na te denken over hoe de gegevens beter gebruikt 
kunnen worden of wellicht een keuze te maken voor een ander 
instrument.

3.2  Kwaliteitszorg en ambitie: voldoet, maar 
kan effectiever

De school evalueert regelmatig haar opbrengsten, het onder-
wijsleerproces, het schoolklimaat en de veiligheid. Directie en 
intern begeleider brengen het didactisch handelen in beeld met 
regelmatige klassenbezoeken. De school heeft hiermee zicht op 
haar eigen kwaliteit en haar verbeterpunten. De verbeteractivitei-
ten zijn belegd in werkgroepen, waarin de verschillende teamleden 
mede-verantwoordelijk zijn en waarin planmatig wordt gewerkt. 
Minder effectief is dat de school aan een veelheid van verbeteron-
derwerpen werkt, waardoor eerder gerealiseerde verbeteringen op 
de achtergrond raken en te weinig ‘onderhouden’ worden.

Verantwoordelijkheden zijn duidelijk verdeeld. Het team ontwik-
kelt zich graag en investeert in het onderhouden en bevorderen 
van de eigen bekwaamheden. Een professionele cultuur waarin 
men van en met elkaar leert en gebruik maakt van elkaars sterke 
kanten, is in ontwikkeling. De school kan het effect en tempo van 
deze ontwikkeling bevorderen door expliciet te maken wat men 
onder een professionele cultuur verstaat en hoe men daaraan wil 
werken. Verbeteringen kunnen hierdoor wellicht meer op één lijn 
gebracht worden, wat de draagkracht van het team ten goede 
komt.
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5.1 Doelen, evaluatie en verbetering ●

5.2 Structuur en cultuur ●

5.3 Verantwoording en dialoog ●
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De school verantwoordt zich over haar onderwijs en verbeteractivi-
teiten aan ouders en bestuur via de schoolgids, het jaarverslag, de 
website, nieuwsbrieven en ouderavonden. De ouders zijn betrok-
ken bij de school en het team is laagdrempelig. De school is echter 
niet eenduidig in haar dialoog met de ouders: er zijn veel verschil-
len in communicatiestijlen binnen het team. 
 



 4.  Pius X
 Wat zijn de oordelen over basisschool Pius X?
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In dit hoofdstuk geven we de oordelen en bevindingen van het 
verificatieonderzoek bij basisschool Pius X op 15 februari 2016.

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen en stemt het 
onderwijs af op hun onderwijsbehoeften. De analyse van de 
gegevens van de leerlingen kan sterker. Ook zijn er grote verschil-
len tussen de leraren gezien.
De verschillen tussen leraren zijn deels terug te voeren op de 
cultuur in de school. Afspraken worden onvoldoende nageleefd en/
of steeds opnieuw ter discussie gebracht. Er is nog geen sprake van 
een professionele cultuur. 
De kwaliteitszorg is voldoende. De school verantwoordt zich en 
communiceert op een goede wijze over haar onderwijs.

4.1  Onderwijsproces: doorgaande lijn in het 
maken en vastleggen van analyses is nodig 

De school volgt de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen 
aan de hand van methodetoetsen, methode-onafhankelijke 
toetsen, gesprekken, besprekingen en observaties. Zij analyseren 
deze gegevens en gebruiken de informatie om het onderwijs af te 
stemmen op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de 
leerlingen. De kwaliteit van de analyses kan verhoogd worden, 
door meer dan nu het geval is ook te kijken naar het verloop van 
het leerproces. Ook zijn er grote verschillen tussen de leraren, 
vooral in de manier waarop zij een en ander vastleggen. De school 
zou hier veel meer een doorgaande lijn in aan kunnen brengen.
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4.2  Kwaliteitszorg en ambitie: inzetten op het 
realiseren van een professionele cultuur

De school evalueert haar resultaten, het onderwijsproces en de 
veiligheid, en voert verbeteringen door, gebaseerd op die evalua-
ties. Zij hanteert streefdoelen voor de resultaten die zijn geformu-
leerd op het niveau van De Linge. Deze doelen zijn zeer ambitieus 
en op dit moment nog niet realistisch voor Pius X. Dit schooljaar 
zijn er daarom iets minder ambitieuze streefdoelen geformuleerd 
per groep, gebaseerd op de resultaten van die groep tot nu toe. Bij 
de evaluatie van de resultaten geldt dezelfde aanvulling als 
hierboven: de school kan meer ingaan op verklaringen voor 
tegenvallende resultaten en meer gericht aangeven waarom zij 
voor bepaalde verbeteracties kiest.

Op de school zijn de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld. De 
bekwaamheid van het personeel wordt onderhouden via team-
scholing en individuele scholingen. Er is nog geen sprake van een 
professionele cultuur. In de werkwijze van de school is niet over de 
hele linie een doorgaande lijn duidelijk. Afspraken worden niet 
altijd nagekomen en men spreekt elkaar daar weinig op aan. Vaak 
worden eerder genomen beslissingen opnieuw ter discussie 
gebracht. Hierdoor duurt het lang voordat het effect van een 
verbetering zichtbaar is. Voor de school is op dit terrein dus grote 
winst te behalen.

De school verantwoordt zich uitgebreid over haar resultaten en 
verbeteracties in de schoolgids, via nieuwsbrieven en de website 
van de school. De school staat open voor de inbreng van anderen. 
De leerlingen kunnen hun stem laten horen in de leerlingenraad.
 

  Kwaliteitsgebied 5: kwaliteitszorg en ambitie O V G

5.1 Doelen, evaluatie en verbetering ●

5.2 Structuur en cultuur ●

5.3 Verantwoording en dialoog ●



 5.  De Wieling
 Wat zijn de oordelen over basisschool De Wieling?
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In dit hoofdstuk geven we de oordelen en bevindingen van het 
verificatieonderzoek bij basisschool De Wieling op 22 februari 
2016.

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen en stemt het 
onderwijs af op hun onderwijsbehoeften. De leraren maken 
analyses van de gegevens van de leerlingen en vertalen deze 
informatie in korte groepsplannen en in de dagplanningen.

De school evalueert de kwaliteit van haar onderwijs, en werkt 
planmatig aan verbeteringen. Er is sprake van een professionele 
cultuur, waarin op een goede manier wordt samengewerkt en 
geleerd van elkaar. De school verantwoordt zich en communiceert 
over haar onderwijs.

5.1  Onderwijsproces: een veelbelovende  
nieuwe aanpak

De school volgt de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen 
aan de hand van methodetoetsen, methode-onafhankelijke 
toetsen, gesprekken, besprekingen en observaties. Zij analyseren 
deze gegevens en gebruiken de informatie om het onderwijs af te 
stemmen op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de 
leerlingen. De leraren maken deze analyses aan de hand van een 
formulier, waarmee zij kijken naar de prestaties en de onderwijsbe-
hoeften van de leerlingen, de didaktiek, hun eigen instructievaar-
digheden, materiaalgebruik en dergelijke. Deze analyses bieden 
heel concrete input voor het volgende groepsplan. De school heeft 
hierbij voor een kort plan gekozen en laat aanbod en aanpak 
terugkomen in de dagplanning. Deze manier van werken is sinds 
kort op de school ingevoerd en zal nog verder geïmplementeerd 
gaan worden.
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5.2  Kwaliteitszorg en ambitie: in een  
professionele cultuur gaat het team  
samen voor verbetering

De school evalueert haar resultaten, het onderwijsproces en de 
veiligheid, en voert verbeteringen door, gebaseerd op die evalua-
ties. Zij werkt stapsgewijs toe naar een verhoging van de opbreng-
sten, door de streefdoelen steeds hoger te stellen, uiteindelijk op 
het niveau van de streefdoelen zoals die zijn geformuleerd voor De 
Linge. 
De evaluatie van het onderwijsproces, en met name van het 
didactisch handelen, kan verbeteren. Op dit moment voert de 
directie te weinig structureel klassenbezoeken uit.
De verbeteracties van de school zijn planmatig. In het jaarplan is 
per onderwerp een projectplan opgesteld waarin concreet doelen 
en activiteiten zijn vastgesteld. 

Op de school is sprake van een professionele cultuur. De verant-
woordelijkheden zijn duidelijk verdeeld. Het personeel wil graag 
leren, van en met elkaar en onderhoudt haar bekwaamheid via 
teamscholing en individuele scholingen. Afspraken worden 
nagekomen en men spreekt elkaar daar op aan. Alle teamleden zijn 
in de projectgroepen actief betrokken bij de verbeteringen en er is 
een grote bereidheid om samen het onderwijs te verbeteren.

De school verantwoordt zich over haar resultaten en verbeteracties 
in de schoolgids, via nieuwsbrieven en de website van de school. 
Hier kan de school zich wel verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door 
de eindresultaten en de uitstroom niet alleen te benoemen, maar 
ook te duiden. De dialoog met de ouders staat  op de agenda van de 
school, maar moet nog vorm krijgen. 
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5.1 Doelen, evaluatie en verbetering ●

5.2 Structuur en cultuur ●

5.3 Verantwoording en dialoog ●
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De pilot in het kader van bestuursgericht toezicht blijkt voor de 
Linge  een belangrijke toegevoegde waarde voor ons kwaliteitsbe-
leid. Wij stellen hoge eisen aan onszelf, om kinderen maximaal te 
laten groeien. 

Wij herkennen de bevindingen van de inspectie en nemen de 
aanbevelingen over.

De aanwijzingen die de Linge heeft gekregen vanuit dit inspectie-
rapport zijn reeds verwerkt. Nog dit schooljaar (in april/mei) wordt 
een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij leerlingen, ouders en 
medewerkers waarin ook de veiligheidsbeleving een rol speelt. Het 
meten van de veiligheidsbeleving van de kinderen wordt vervol-
gens jaarlijks opgepakt.

Het positief positioneren van de scholingsmogelijkheden die de 
Linge biedt pakken we op door komend schooljaar in professionele 
leergemeenschappen te werken. Leerkrachten en directeuren 
nemen deel aan de Lingeacademie naar eigen inzet en behoefte én 
enkele gevallen zoals geformuleerd in het beleidsdocument sturen 
op kwaliteit en focus op leerrendement. 

De website van het bestuur is onlangs vernieuwd. Het bestuur 
werkt structureel aan het actualiseren van de inhoud van de 
website. Momenteel worden nieuwe websites van de scholen 
opgebouwd. Verwachting is dat deze in augustus 2016 online staan. 

Alle tijdens het inspectiebezoek verkregen aanwijzingen neemt de 
Linge ter harte om de kwaliteit van de Linge hoog en verantwoord 
te houden.



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
t-algemeen 088 6696000 
t-loket (voor vragen van ouders) 088 6696060


