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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 Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden 
en omgeving. We hebben onderzocht of het bestuur/directie op zijn 
school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het 
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven 
verzorgen. 
 
De Stichting bestaat uit een bestuur dat toeziet of de kwaliteit van de 
school verzekerd is, terwijl aan de directie van de school de 
bestuurstaken zijn gemandateerd (opdracht om namens anderen iets 
te regelen). 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur kan voldoende zien of de kwaliteit van het onderwijs 
voldoende is en stuurt hier in voldoende mate op. Dat krijgt het door 
verslagen van de directie te bestuderen, regelmatige overleggen te 
voeren en aanwezig te zijn in de groepen en op school. 
 
De wensen in het strategisch bestuursbeleidskader (een plan waar het 
bestuur de ideeën voor de komende vier jaar beschrijft) zijn zichtbaar 
op de school. Zo wordt bijvoorbeeld de identiteit duidelijk 
vormgegeven, is er een prettige sfeer op de school en geven de leraren 
les volgens een model dat schoolbreed is ingevoerd. 
 
Het bestuur, de directie en het team werken goed en gemotiveerd 
samen aan kwaliteitsverbetering. Het bestuur zorgt ervoor dat 
het personeel zijn kennis kan onderhouden en uitbreiden. 
 
Het bestuur en de directie geven op een open, duidelijke en 
betrouwbare manier uitleg over de werkaamheden aan de 
medezeggenschapsraad, de ouders en andere geïnteresseerden. De 
school doet dat in haar schoolplan en -gids, de vernieuwde website en 
de nieuwsbrieven. 
 
De directie en het team mogen tevreden zijn over de 
onderwijskwaliteit die zij bieden. De leerlingen krijgen goed les, de 
leraren volgen hun ontwikkeling in voldoende mate en de sfeer op 
school is prettig en respectvol. 
 

Bestuur: Stg. Reformatorisch 
Onderwijs voor Woerden en 
omgeving 
Bestuursnummer: 43188 

School onder bestuur: Jan de 
Bakkerschool 
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De controle van het bestuur op de geldzaken is in orde. Het bestuur 
weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het 
geven van goed onderwijs. Het bestuur houdt zich ook bij dit punt aan 
de wet. 
 
Wat kan beter? 
We zien bij het bestuur kansen voor verbetering. Hierbij gaat het om 
punten die voldoende zijn, maar nog wel beter kunnen. 
 
Ten eerste kunnen het bestuur en de directie preciezer beschrijven 
welke meetbare doelen ze willen bereiken met het onderwijs aan hun 
leerlingen en deze voorzien van eigen normen die uitgaan van de 
situatie op de school en aansluiten bij de wensen van het bestuur. 
 
Ten tweede kan het bestuur alerter zijn op het houden aan afspraken 
van verschillende wetten. Bijvoorbeeld als het gaat over het op tijd 
aanleveren van de jaarlijkse resultaten van de veiligheidsmeting aan 
de inspectie, het plaatsen van de statuten van de stichting bij de 
kamer van Koophandel en het houden aan de maximale zittingsduur 
van de leden van het toezichthoudend bestuur (zie hiervoor de Code 
Goed Bestuur). 
 
Ten derde kan het bestuur zichzelf versterken door meer kennis in huis 
te halen op onderwijskundig gebied. Daarmee kunnen de leden 
scherpere vragen stellen aan de directie van de school om zo nog 
beter na te gaan of de school genoeg presteert. Ook kan er een 
kijkwijzer opgesteld worden welke het bestuur gebruikt bij de 
jaarlijkse groepsbezoeken. 
 
Ten vierde kan het bestuur een vollediger beeld krijgen van de 
onderwijskwaliteit van de school door de kwaliteit van het lesgeven 
op te vragen aan de directie van de school. 
 
Tot slot enkele aanbevelingen bij het financiële deel. 
Het bestuur geven wij in overweging in het volgende jaarverslag 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in het jaarverslag. Het 
bestuur wordt eveneens aangeraden in het volgende jaarverslag 
aandacht te besteden aan de besteding en de verantwoording van de 
middelen passend onderwijs. Daarnaast geven wij het bestuur in 
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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. 
 
Vervolg 
In 2022 komt het bestuur in aanmerking voor het volgende 
vierjaarlijkse onderzoek. In de tussenliggende periode vindt er een 
jaarlijkse analyse plaats van de prestaties op het niveau van het 
bestuur en de school. Mochten uit deze jaarlijkse prestatieanalyse 
risico's naar voren komen, dan zal de inspectie hierover in gesprek 
gaan met het bestuur. 
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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 november 2018 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij Stichting Reformatorisch Onderwijs in Woerden en 
omgeving. In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende vragen 
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 directie van de 
school, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en 
stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen 
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. 
 
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier 
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Om deze te kunnen 
beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het niveau van het 
bestuur, maar onderzoeken we tevens de onderwijskwaliteit van de 
school waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. 

Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij de Jan de 
Bakkerschool. We hebben dit onderzoek ingericht als een 
verificatieonderzoek. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoek 
naar de kwaliteitszorg 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 het bestuur/directie 
voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

kwaliteit door het bestuur/directie ook in de praktijk werkt. Het geeft 
ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesprekken gevoerd met het 
bestuur, de directie en de medezeggenschapsraad. Tijdens het 
verificatieonderzoek op de school hebben we gesproken met 
leerlingen en de intern begeleiders. Daarnaast hebben 
we verschillende lessen bezocht samen met de directie van de school. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek op de school. In hoofdstuk 4 is de reactie van 
het bestuur/directie op het onderzoek en 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 
bestuurs/directieniveau 

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 nog 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. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en 
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie 
op schoolniveau, laten we de beoordeling hiervan achterwege op 
schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
We waarderen de standaarden  'Kwaliteitszorg' en het financieel 
beheer als voldoende en de standaarden 'Kwaliteitscultuur' en 
'Verantwoording en dialoog' als goed. 
 
Het bestuur zorgt op de school voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit en stuurt hier op. Met zijn stelsel van kwaliteitszorg krijgt het 
bestuur zicht op de onderwijskwaliteit, werkt het aan behoud en 
verbetering ervan en borgt deze. Over het beleid en de uitkomsten 
ervan verantwoordt het bestuur zich richting externe en interne 
belanghebbende. 
 
Er is sprake van een duidelijke verantwoordelijksheidsverdeling tussen 
het bestuur en de directie. Het bestuur is open en transparant in zijn 
communicatie en geeft hier op een heldere wijze invulling aan. 
 
Het bestuur kan het stelsel van kwaliteitszorg versterken door in de 
diverse plannen met toetsbare doelen te werken, die concreet en 
meetbaar zijn uitgewerkt. Bovendien draagt het werken met toetsbare 
doelen bij aan de kwaliteit van de evaluaties van de onderwijskwaliteit 
welke vervolgens in het jaarverslag van het bestuur beschreven 
kunnen worden. Ook kan het bestuur bestuurseigen normen koppelen 
aan zijn doelen in plaats van focussen op landelijke- of 
inspectienormen. 
 
We zien op de korte en middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van Stg. Reformatorisch Onderwijs voor 
Woerden en omgeving. 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. 
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Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
We waarderen deze standaard als voldoende, maar kan op 
punten aangescherpt worden. 
 
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg en stuurt waar 
nodig op de kwaliteit van het onderwijs op de school. Vanuit dit stelsel 
heeft het bestuur voldoende zicht op de voor hen belangrijke peilers 
zoals identiteit, didactisch handelen, pedagogisch klimaat en 
veiligheid, en tevredenheid van leerlingen, leraren en ouders. Uit het 
gesprek met het bestuur blijkt dat zij geen informatie krijgen over de 
kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren. Wij raden het 
bestuur aan de directie die wel te laten delen met hen, zodat zij het 
volledige onderwijsleerproces in beeld krijgen van de school. Tijdens 
het schoolbezoek hebben wij geconstateerd dat het beleid doorwerkt 
op de school. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn de uitvoering 
van een pedagogisch-didactisch model en de ruime aandacht voor het 
pedagogisch klimaat. Er vindt planmatig overleg plaats met de directie 
van de school en het toezichthoudend bestuur. Deze overleggen 
verlopen gestructureerd, doordat er gewerkt wordt met vaste 
agendapunten en onderwerpen die voor het hele schooljaar gepland 
staan. In aanvulling op deze overleggen wonen de leden van het 
toezichthoudend bestuur eenmaal per jaar een les bij en zijn zij 
regelmatig op school aanwezig aangezien zij ook ouders zijn van 
leerlingen op de school. Bovendien kennen bestuur en de directie vele 
informele contactmomenten. 
Tijdens het overleg wordt relevante informatie over de school 
besproken naar aanleiding van managementrapportages die de 
directie opstelt. Daarbij worden verschillende evaluatie-instrumenten 
ingezet; zowel interne als externe. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
leerlingvolgsysteem, tevredenheidsonderzoeken, maar ook een audit 
van het samenwerkingsverband. Ook de verbeteractiviteiten staan bij 
dit overleg op de agenda welke zijn beschreven in verbeterplannen. 
 
We zien voor het bestuur en de school een mogelijkheid om de 
kwaliteit van het stelsel van kwaliteitszorg te verbeteren. Deze hebben 
betrekking op de diverse plannen als het Strategisch 
bestuursbeleidskader, het intern toezichtkader en de diverse plannen 
van de school. Door het ontbreken aan concrete toetsbare doelen zijn 
de evaluaties voornamelijk procesgericht en ontbreekt het aan 
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kwalificerende uitspraken over het bereikte resultaat, afgezet tegen 
het doel. Dit brengt een doelgerichte aansturing in gevaar. Het 
opstellen van eigen normen kan de kwaliteit van de evaluaties 
versterken en het  bestuur helpen om kwalificerende uitspraken te 
kunnen doen over het resultaat van verbeterprocessen. Thans 
ontbreekt het bij het bestuur aan eigen kwaliteitscriteria of normen; 
deze zijn in de diverse beleidsstukken niet te vinden. Zo zijn 
de inspectienormen leidend voor de eind- en tussenresultaten in 
plaats van bestuurseigen normen. Ook zouden de leden van het 
bestuur hun groepsbezoeken kunnen versterken door een kijkwijzer te 
gebruiken welke is afgestemd op hun intern toetsingkader. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? het transparant en integer (KA2)? 
 
We waarderen deze standaard als goed en beantwoorden deze vraag 
bevestigend. Het bestuur en de school laten een professionele cultuur 
zien en voldoen ruimschoots aan de basiskwaliteit. 
 
Een sterk punt van het bestuur en de school is dat hun missie "Worden 
wie je zijn mag" te zien is bij zowel het bestuur als de 
medezeggenschapsraad en het team van de school. 'Worden' slaat op 
groei en ontwikkeling en daar zijn zij allen voortdurend mee bezig. Zo 
hebben de leden van de medezeggenschapsraad zich laten scholen 
om zo kwalitatief goed te kunnen functioneren. Het team heeft en 
volgt nog steeds nascholingen die in het belang staan van de 
kwaliteitsverbetering van de Jan de Bakkerschool. Bijvoorbeeld om 
het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen een impuls te geven en 
het invoeren van het dyscalculieprotocol. Ten slotte stimuleert en 
faciliteert het bestuur het personeel om individuele scholingen en 
opleidingen te volgen. 
 
Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur en heeft een helder 
managementstatuut. Op deze manier is de scheiding tussen bestuur 
en intern toezicht geregeld. Er is sprake van een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling, bevoegdheden en taken tussen het 
bestuur en de directie van de school. 
 
We zien een permanente verbetercultuur welke door het bestuur 
wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in de vorm van het inhuren van 
externe deskundigen en door het volgen van nascholingen en 
opleidingen. We zien mogelijkheden om bij de activiteiten die 
uitgevoerd worden, meer dan nu gebeurt, specifieker te definiëren 
welk zichtbaar resultaat beoogd wordt en hoe onderzocht wordt of 
het gewenste resultaat inderdaad bereikt wordt.  Het 
toezichthoudend bestuur zelf vindt het ook belangrijk om te weten of 
zij goed functioneert en evalueert jaarlijks het eigen handelen. In 2016 
heeft er een externe audit plaatsgevonden waarmee het 
toezichthoudend  bestuur voortvarend met de tips aan de slag is 
gegaan. 
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
 
We waarderen deze standaard als goed. 
Het antwoord op bovenstaande vraag is namelijk positief. Over het 
beleid en de uitkomsten ervan communiceren de directie en het 
bestuur zorgvuldig en duidelijk richting de ouders, de 
medezeggenschapsraad en andere belangstellenden. Dit gebeurt 
onder andere aan de hand van managementrapportages, 
toegankelijke jaarverslagen, vergaderingen en notulen. De kwaliteit 
van het jaarverslag kan versterkt worden door de behaalde resultaten 
te koppelen aan toetsbare, concrete doelen en bestuurseigen 
normen. 
 
De medezeggenschapsraad geeft aan voldoende en tijdig 
geïnformeerd te worden door het bestuur en betrokken te worden bij 
beleidsontwikkeling en besluiten. De relatie met het bestuur typeren 
de leden als open en professioneel. Zij geven aan een goede relatie te 
hebben met hen. 
 
Specifiek voor ouders en andere betrokkenen/belangstellenden is een 
nieuwe schoolwebsite gelanceerd en staat er in de schoolgids een 
verkorte versie van het jaarverslag van de medezeggenschapsraad en 
het bestuur welke toegankelijk is om te lezen. Ook staat er duidelijke 
en relevante informatie beschreven in de schoolgids over de school en 
welke resultaten zij bereikt heeft. Echter, de uitleg over de werkwijze 
van de Inspectie ten aanzien van de eindresultaten van scholen is niet 
correct. 
 
De ouderbetrokkenheid vanuit de school wordt gestimuleerd door 
gehoor te geven aan ouderinitiatieven, het organiseren van 
ouderavonden en het voeren van oudergesprekken. Het bestuur biedt 
de ouders de mogelijkheid om tweemaal per jaar de 
bestuursvergadering bij te wonen naast de regelmatige informele 
overleggen. 
 
Tevens overlegt de directie van de school met diverse partners als de 
Gemeente, het samenwerkingsverband en andere scholen. 

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 beiden beoordeeld 
als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
‘voldoende’. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

5,75 9,12 7,62 7,35 6,40 5,64 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,85 0,90 0,88 0,89 0,88 0,87 

Weerstandsvermogen < 5% 55,87 62,04 63,74 62,55 57,35 49,99 

Huisvestingsratio > 10% 
 

6,96 5,16 5,34 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 6,52 6,26 1,80 -3,23 -6,44 -7,32 

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

Wij beoordelen de 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. Wel wijzen wij op het volgende aandachtspunt: 
Doordat het aantal leerlingen naar verwachting terugloopt, leidt dit 
tot een vermindering van de inkomsten. Het bestuur heeft er echter 
vooralsnog voor gekozen om het aantal groepen constant te houden, 
waardoor de personele uitgaven niet veranderen. Dit leidt tot een 
verwachte negatieve rentabiliteit. Het bestuur beschikt weliswaar op 
dit moment over voldoende vermogen om dit op te vangen, maar 
toch zal deze situatie het bestuur op den duur dwingen tot 
andere beleidskeuzes.  
 
 

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 Stg. Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving 
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kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
-       Verslag toezichthoudend bestuur over toezicht op doelmatig 
gebruik van rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van Stg. Reformatorisch Onderwijs voor 
Woerden en omgeving om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht 
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern 
toezichthouder (het toezichthoudend bestuur) 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. Het bestuur geeft onder andere aan 
toezicht te hebben gehouden op de doelmatigheid van de 
bestedingen. Wat dit toezicht echter inhoudelijk heeft opgeleverd is 
niet duidelijk. Wij verzoeken de intern toezichthouder aandacht te 
besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop 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. 
 
-       Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 52.804. 
Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze 
middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende 
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het bestuur 
daarom in overweging, aandacht te besteden aan de besteding en de 
verantwoording van deze zorgmiddelen in de jaarverslagen vanaf 
2018. 
 
-       Meerjarenbegroting 
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 rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stg. Reformatorisch 
Onderwijs voor Woerden en omgeving 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 Stg. Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en 
omgeving leidt de weging van de beschikbare informatie tot een 
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positief oordeel. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de resultaten van het 
verificatieonderzoek op de Jan de Bakkerschool. 
Na overleg met het bestuur hebben wij gekozen om de volgende 
standaarden te gaan onderzoeken op de school: 

• Zicht op ontwikkeling (OP2) 
• Didactisch handelen (OP3) 
• Pedagogisch klimaat (SK2) 

 
De reden voor deze keuzes is dat het bestuur in het Strategisch 
bestuursbeleidskader 'Samen Onderweg' beschrijft te gaan voor 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij een bepaald pedagogisch-
didactisch model als uitgangspunt wordt genomen met kernmerken 
als effectieve instructie, zelfstandig werken, activerend lesgeven, 
pedagogisch klimaat en differentiatie. 
 
De kwaliteit van de beoordeelde standaarden zijn van voldoende 
niveau. Bovendien waarderen we het didactisch handelen als goed. 
 
De oordelen die het bestuur voorafgaand aan het verificatieonderzoek 
heeft gegeven aan ons op bovenstaande standaarden komen overeen 
met onze oordelen. 
 
Tijdens het verificatieonderzoek constateren wij dat het 
bestuursbeleid doorwerkt tot op de werkvloer. De ambities van het 
bestuur hebben wij terug gezien in de praktijk. 

3.1. Jan de Bakkerschool 

De meeste leerlingen zijn goed in beeld; voor beter presterende 
leerlingen kan het beter 
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen doordat 
zij aan de hand van betrouwbare en valide toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem, de methodetoetsen en observaties informatie 
verzamelen over de kennis en vaardigheden van hun leerlingen. 
De werkwijze ten aanzien van de zorg en begeleiding is voor alle 
leraren duidelijk en zij handelen er allen naar. Dit is mede een 
verdienste van de twee intern begeleiders. 
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De leraren signaleren tijdig tegenvallende resultaten en maken 
foutenanalyses om zo in beeld te krijgen waardoor de resultaten 
tegenvallen. De analyses kunnen scherper door meer op zoek te gaan 
naar mogelijke verklaringen voor de fouten. Hierdoor kunnen de 
leraren de onderwijsbehoeften van leerlingen meer vakinhoudelijk 
beschrijven en de leerdoelen voor de komende periode concreter 
formuleren. De inhoud van de begeleiding aan leerlingen die 
extra begeleiding krijgen staat beschreven in de groepsplannen en 
daarin houden de leraren en de onderwijsassistenten nauwkeurig bij 
hoe die begeleiding verloopt. Hier valt winst te behalen door naast het 
"wat" ook de individuele (opbrengst) doelen te beschrijven waar naar 
toe gewerkt wordt. In de dagelijkse planning hebben de leraren 
gepland wanneer de extra begeleiding gegeven wordt. Vier maal per 
jaar bespreken de intern begeleiders met de leraren de groepen 
waarbij aandacht is voor de groep als geheel en voor de leerlingen die 
extra begeleiding hebben. Door het ontbreken aan individuele 
(opbrengst) doelen is nu niet helder of de extra ondersteuning 
bijgedragen heeft aan het wegwerken of verkleinen van de hiaten bij 
de leerlingen. Met heldere doelen wint de evaluatie aan betekenis, 
kwaliteit en inzicht in hoe de leerlingen zich ontwikkelen. 
 
Tot slot merken wij op dat de specifieke begeleiding aan de beter 
presterende leerlingen versterkt kan worden door ook voor hen 
analyses te maken en te bepalen aan welke (extra) doelen zij gaan 
werken. De school is voornemens om hieraan te gaan werken. 
 
Er wordt goed lesgegeven op de Jan de Bakkerschool 
De school ontstijgt de basiskwaliteit en daarom waarderen wij deze 
standaard met een goed. Samen met de directie hebben wij vier 
groepen bezocht. Het beeld van de school komt overeen met ons 
beeld van de kwaliteit van het didactisch handelen. 
 
In de lessen is sprake van een prettig pedagogisch leerklimaat. We 
zien enthousiaste leraren die het afgesproken didactische model goed 
uitvoeren. Zo geven de leraren een heldere uitleg. De school vindt het 
belangrijk dat haar leerlingen actief betrokken zijn tijdens de lessen en 
dat hebben wij in alle groepen gezien. De leraren zetten actieve 
werkvormen in zoals samenwerken en stellen activerende 
denkvragen. Verder zien wij leerlingen die taakgericht bezig zijn en 
werken aan leerstof die is afgestemd aan hun niveau. Ook zien wij dat 
alle leraren het klassenmanagement goed op orde hebben waardoor 
de leerlingen precies weten wat er van hen verwacht wordt en 
verlopen de lessen ordelijk en efficiënt. 
 
In één les die wij bezocht hebben heeft de school ons laten zien hoe 
hun thematisch onderwijs vorm krijgt. Naast het hoofd (cognitief) en 
hart (sociaal-emotioneel) vindt de school het belangrijk dat er 
aandacht besteed wordt aan handen 
(praktisch). We zien tijdens het thematisch werken gemotiveerde 
leerlingen die taakgericht aan het werk zijn. 
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Ondanks de goede kwaliteit van de lessen denken wij dat er nog twee 
verbeterpunten zijn. Ten eerste kunnen de leraren meer aanpassingen 
tijdens de groepsuitleg verzorgen voor de beter presterende leerlingen 
door bijvoorbeeld moeilijkere denkvragen te stellen aan hen. Ten 
tweede kan de inrichting van de lokalen rijker door meer educatieve 
ondersteuning op te hangen welke gekoppeld is aan de leerdoelen die 
in het lokaal hangen. 

Directie en team dragen zorg voor een prettig pedagogisch klimaat 
De pijler pedagogisch klimaat uit het pedagogisch-didactische model 
dat de school volgt krijgt veel aandacht van het team. Zo nemen de 
vijf kernwaarden 'gehoorzaam', 'vertrouwen', 'verantwoordelijk', 
'respect' en 'eerlijk' een cruciale rol in bij het pedagogisch handelen 
van het team. Om de maand staat er één kernwaarde centraal waar de 
leraren gedurende één maand extra aandacht aangeven tijdens de 
lessen en is het zichtbaar aan de 'boom' die in de school hangt. De 
school betrekt ook de ouders bij het werken aan de kernwaarden. Dit 
doen zij door hen een kaartje te geven waarop staat op wat voor een 
manier zij er thuis aandacht aan kunnen geven. Dit is een inititatief 
van een groepje ouders. 
 
Verder merken we op dat de leraren respectvol omgaan met elkaar en 
de leerlingen waardoor er een prettige sfeer is op de school. De 
tevredenheid van de leerlingen en hun welbevinden meet de school 
regelmatig met behulp van een vragenlijst. De leraren bespreken de 
resultaten en ondernemen actie als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld 
door meer leraren op het plein te laten lopen tijdens de pauzes 
aangezien daar meer dan wenselijk 'ongelukjes' gebeuren. De 
leerlingen waar wij mee gesproken hebben gaven dat ook aan. Tijdens 
onze aanwezigheid op het schoolplein zien wij dat een aantal 
spelletjes wild verlopen en 'ongelukjes' in de hand werken. De school 
kan zich beraden op het herzien van de regels op het schoolplein. 
 
Tot slot merken wij op dat de kwaliteit van de meting versterkt kan 
worden door de vragen aan te sluiten op de vijf kernwaarden. Zo kan 
de school beter meten of hun interventies een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van het pedagogisch klimaat op de school en het 
welbevinden van de leerlingen. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

4 . 

Wat vinden bestuur en directie van het verslag? 
We zijn heel blij met de beoordeling over het didactisch handelen, 
zicht op ontwikkeling en het pedagogisch klimaat! Sinds 2009 werkt 
het team aan zelfstandig werken, activerend lesgeven, directe 
instructie, pedagogisch klimaat en differentiatie. Het is een groot 
compliment, dat het beleid niet alleen mooi op papier staat, maar dat 
het zichtbaar is in de praktijk van de klas. We beschouwen de 
beoordeling als een groot compliment voor de groepsleerkrachten die 
samen met de onderwijsassistenten en de directeur het onderwijs 
vormgeven. 
Het team reageert verheugd op de beoordeling. Met elkaar werken we 
hard aan de genoemde vijf aspecten van het Zwols Model. Dat dit 
zichtbaar is in het lesgeven en het klimaat op school geeft veel 
positieve energie. Onze inspanningen leiden tot zichtbaar beter 
onderwijs! 
Ook de waardering op de drie onderdelen van kwaliteitszorg en 
ambitie stemt tot dankbaarheid. We weten dat we op de goede weg 
zijn. En met de adviezen kunnen we verder groeien. 
 
Waar werken we aan (verder)? 
We zijn blij met deze opmerkingen ‘de kinderen krijgen goed les; de 
leerkrachten volgen de kinderen in voldoende mate in hun 
ontwikkeling en de sfeer in de school is prettig en respectvol!’ Deze 
opmerkingen stimuleren het team om het aanbod voor de beter 
presterende leerlingen verder uit te bouwen en de inspanningen ten 
aanzien van het pedagogisch klimaat te vervolgen. Het advies om 
scherpere doelen te formuleren, zodat de resultaten beter meetbaar 
zijn, gaat het schoolbestuur in positieve overweging nemen. 
 
Samen onderweg 
Het schoolbestuur gaf het strategisch beleidskader 2018-2022 de titel 
‘Samen onderweg’. Deze titel blijkt nog meer wáár dan we al dachten! 
Met elkaar willen we ons blijven inzetten voor goed onderwijs. We 
danken God! Hij gaf ons de kracht om ons werk te doen en dit 
resultaat te bereiken. We bidden om Zijn zegen voor de toekomst! 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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