
Verenig. voor COR 
grondslag in Oost-
Friesland te Drachten 

Onderzoek bestuur en school 
 
Vierjaarlijks onderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 3 oktober 2019 



Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Vereniging COR Oost Friesland. We 
hebben onderzocht of het bestuur 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. 
 
Deze samenvatting is geschreven voor ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur van de Vereniging COR Oost Friesland heeft voldoende 
zicht op de kwaliteit van het onderwijs op Reformatorische 
basisschool Eben Haëzer. Daartoe verkrijgt het bestuur 
informatie over de kwaliteit van het onderwijs en de 
onderwijsresultaten via gesprekken met de directeur en 
beleidsdocumenten. Naast aandacht voor onder andere taal en 
rekenen zet de school expliciet in op het pedagogisch klimaat omdat 
de directeur en het team hier kansen voor verbetering zien. Bij het 
schoolbezoek hebben wij dit terug gezien. 
 
De leraren volgen verschillende studiedagen en cursussen en zijn 
betrokken bij de schoolontwikkeling. Het bestuur zorgt dat er 
voldoende geld is om de scholingen te kunnen volgen. Het bestuur 
informeert de medezeggenschapsraad en ouders van de school hoe 
het gaat met het bestuur en de school. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit 
wettelijke eisen vragen om directe verbetering. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur krijgt nu vooral informatie van de directeur over hoe het 
met de school gaat. Het is van belang dat het bestuur ook met 
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anderen spreekt over het onderwijs, zoals de leraren en de intern 
begeleider. Verder werken het bestuur en de school samen aan de 
kwaliteitsverbetering, maar het is nu niet altijd duidelijk wanneer zij 
tevreden zijn over het bereikte resultaat. 
 
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende 
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding van middelen en de verantwoording van zijn toezicht 
daarop in het jaarverslag. 
Het bestuur wordt aangeraden in het volgende jaarverslag aandacht 
te besteden aan de besteding en de verantwoording van de middelen 
passend onderwijs. 
 
Vervolg 
Over vier jaar komt Vereniging COR Oost Friesland te Drachten in 
aanmerking voor een nieuw onderzoek naar bestuur en school. 
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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 de periode mei - juli 2019 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Vereniging COR Oost Friesland. In een 
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing 
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

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

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn 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 een deel van de school waarvoor het 
verantwoordelijk is. 
 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij Reformatorische 
basisschool Eben Haëzer. We hebben dit onderzoek ingericht als een 
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek 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 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod  

OP2 Zicht op ontwikkeling  

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  
 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid  

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces  

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg  

KA2 Kwaliteitscultuur  

KA3 Verantwoording en dialoog  

bestuur voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de 
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de 
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
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 gesproken met de directeur, de 
intern begeleider, leerlingen en leraren en verschillende lessen 
bezocht. 
 
Omdat de school de afgelopen periode heeft ingezet op het 
verbeteren van het pedagogisch klimaat, hebben we besloten de 
standaarden pedagogisch klimaat en didactisch handelen te 
onderzoeken tijdens het verificatieonderzoek. 
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Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

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

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

art. 4b, WPO 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden 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 
Reformatorische basisschool Eben Haëzer. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 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 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de 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 beschrijving hiervan achterwege op 
schoolniveau. 

Samenvattend oordeel 
 
Het bestuur bestaat uit vrijwillige ouders. De school heeft een 
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regiofunctie vanwege de identiteit van de school. Een risico vormt het 
teruglopen van het aantal leerlingen. 
 
Het bestuur van Reformatorische basisschool Eben Haëzer heeft in 
voldoende mate zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school 
en stuurt voldoende op kwaliteitsverbetering. Het bestuur werkt 
daarbij samen met de directie van de school. Zowel de directeur als de 
intern begeleider zijn vrij recent aan de school verbonden. 
 
Wij concluderen ook dat de kwaliteitscultuur van voldoende niveau is. 
Het personeel houdt zijn bekwaamheid bij en dit faciliteert het 
bestuur. Ook onderschrijft het bestuur de code goed bestuur hoewel 
hier ook nog een aandachtspunt ligt. Op dit moment zijn de lijnen 
tussen bestuur, directie en toezichthouder kort en lopen goed, maar er 
bestaat het risico op een kwetsbare situatie doordat het bestuur zich 
vooral laat informeren door de directie. 
 
Over de doelen en resultaten legt het bestuur in voldoende mate 
verantwoording af naar de medezeggenschapsraad en de ouders van 
de school. Het bestuur betrekt tevens de medezeggenschapsraad en 
het team van de school bij de beleidskeuzes. Wij herkennen de 
beleidskeuzes van het bestuur, die in overleg zijn gemaakt met de 
directie en het team. 
 
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de 
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële 
continuïteit van vereniging voor Christelijk Onderwijs op 
Reformatorisch grondslag in Oost-Friesland. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
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een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
De kwaliteitszorg is Voldoende. Het bestuur houdt zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs via beleidsdocumenten en gesprekken 
over het schoolplan, schooljaarplan, 
trendanalyses, tevredenheidsonderzoeken en audits. Op dit moment 
is de inzet vooral op het neerzetten van het systeem van 
kwaliteitszorg en het pedagogisch klimaat en dit hebben wij terug 
gezien. Ook hebben wij lessen van voldoende kwaliteit gezien. Het 
systeem van kwaliteitszorg is verder in ontwikkeling doordat de 
directie recent is gestart met kwaliteitskaarten om zo het onderwijs 
gedegen te kunnen evalueren. Een aandachtspunt is om de doelen 
concreter te formuleren, zowel voor het schoolplan als het 
schooljaarplan, om meer sturing te geven aan de verbeteractiviteiten 
en beter te kunnen evalueren. Nu is niet altijd duidelijk vast te 
stellen wanneer zowel het bestuur als het team tevreden is over het 
bereikte resultaat. Het gevolg is dat de borging nog niet stevig 
verankerd is in het kwaliteitszorgsysteem doordat er 
geen gezamenlijke afspraken vastliggen. Ook gaat de directeur nog 
weinig de groepen in om te kijken hoe het staat met het primaire 
proces. 
 
De directeur geeft aan het bestuur aan waar het team aan werkt. Bij 
voldoende onderbouwing sluit het bestuur zich hierbij aan. Er ligt 
echter wel een risico, want het is van belang dat het bestuur zelf 
objectieve informatie ophaalt om hiermee de kwaliteit van het 
onderwijs te bewaken, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren 
met leraren en de intern begeleider. Een kwetsbaar punt hierbij is dat 
de bestuursleden zelf geen onderwijskundige achtergrond hebben. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
De kwaliteitscultuur is Voldoende. Bestuur, directie en team 
van Reformatorische basisschool Eben Haëzer werken in 
gezamenlijkheid aan de kwaliteitsverbetering van de school. Er is 
sprake van een verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en 
de toezichtscommissie. Het bestuur, de toezichtscommissie en de 
medezeggenschapsraad geven aan dat er sprake is van transparantie 
en korte lijnen. De directeur betrekt het team bij de ontwikkelingen 
van de school en belegt de verantwoordelijkheden voor 
deelonderwerpen bij de teamleden. Het team wil ontwikkelen en het 
bestuur ondersteunt en stimuleert dat de leraren hun bekwaamheid 
onderhouden, passend bij de ontwikkeling van de school. In het 
schoolplan en schooljaarplan worden de cursussen en 
teamscholingen aangegeven, zoals scholing rekencoördinator, 
specialist jonge kind, kindgesprekken en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Daarnaast houden de teamleden in voldoende mate 
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vakliteratuur bij. De directeur heeft recent de schoolleidersopleiding 
afgerond om zo verder te groeien in zijn rol als onderwijskundig 
leider. Teamleden kunnen zelf nog kansen benutten door 
gerichte collegiale consultaties. Die zijn nog niet van de grond 
gekomen. 
 
Het bestuur geeft aan de code goed bestuur te volgen, maar hier 
liggen wel aandachtspunten. Ten eerste maakt de toezichtscommissie 
nu gebruik van de informatie die zij van bestuur en directie krijgt, 
terwijl het ook van belang is om onafhankelijke informatie te 
verzamelen, bijvoorbeeld door de externe audits kritisch te bekijken 
en van hieruit vragen te stellen. Daarnaast heeft de 
toezichtscommissie incidenteel contact met de 
medezeggenschapsraad, maar er ligt geen afspraak om twee keer per 
jaar  te vergaderen. Wij gaan ervan uit dat dit geformaliseerd wordt. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
Het bestuur legt intern en extern verantwoording af over de kwaliteit 
van onderwijs. Intern vindt de verantwoording over ontwikkelingen 
en resultaten naar ouders plaats via nieuwsbrieven,  de website van de 
school en een jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin het 
jaarverslag wordt toegelicht. Extern vindt de verantwoording plaats 
via het bestuursverslag met onder andere de beleidsterreinen 
identiteit, onderwijs, personeel en financiën. Ook het schoolplan en de 
schoolgids zijn verantwoordingsdocumenten. 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. 

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. 
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Kengetallen Realisatie Prognose 

 Indicatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit < 0,75 6,66 6,79 5,29 7,13 6,10 5,60 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,88 0,87 0,83 0,88 0,88 0,87 

Weerstands-
vermogen 

< 5% 55,3% 60,5% 57,7% 63,3% 64,8% 62,8% 

Huisvestings-ratio > 10% 6,2% 4,3% 5,4% nvt  nvt  nvt 

Rentabiliteit < 0% 0,01% 4,85% -9,3% -1,2% -1,0% -4,0% 

 
 

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. 
 
De inspectie stelt op basis van een aangeleverde 
conceptjaarrekening 2018 vast dat het in 2017 geleden verlies weer 
gecompenseerd is. Alle financiële kengetallen voldoen daardoor weer 
aan de door de inspectie gehanteerde signaleringswaarden. 
 
Verder wijzen we op de volgende tekortkomingen 
Tekortkomingen continuïteitsparagraaf 
 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
Het volgende onderdeel/De volgende onderdelen van de verplichte 
continuïteitsparagraaf troffen we niet aan in het jaarverslag over 2017. 

• Verslag van de intern toezichthouder waarin is opgenomen op 
welke wijze de toezichthouder het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert over beleidsvraagstukken en financiële problematiek - 
wanneer dit aan de orde is en welk resultaat dit handelen heeft 
opgeleverd. 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. In deze rapportage moet 
het bestuur aangeven op welke wijze het interne 
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten met het 
systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd in de komende jaren. 

We verzoeken het bestuur deze omissie te corrigeren in het 
eerstvolgende jaarverslag. 
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Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs op Reformatorische grondslag in Oost-Friesland kwamen 
de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
-       Verslag Intern toezichthouder over toezicht op doelmatig gebruik 
van rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 
Reformatorische grondslag in Oost-Friesland om onafhankelijk en 
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij 
moet beleggen bij de intern toezichthouder zijn onder meer, dat deze 
moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern 
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het 
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het 
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf 
2019. 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 € 30.459. 
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 
2019. 

Financiële rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs op Reformatorische grondslag in Oost-Friesland 
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 Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs op Reformatorische grondslag in Oost-Friesland leidt de 
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

3.1. reformatorische basisschool Eben Haëzer 

Didactisch handelen 
Het didactisch handelen is Voldoende. De basis is op orde. Dit 
betekent dat de uitleg over het geheel helder is, dat de leerlingen 
betrokken zijn bij de uitleg en dat de leraren ervoor zorgen dat de 
leerlingen taakgericht werken. De leraren zijn zicht bewust van het 
doelgericht werken, zij laten leerlingen nadenken over verschillende 
strategieën en maken gebruik van diverse werkvormen. Ook heerst 
er rust en structuur in de groepen en zijn de leraren positief naar de 
leerlingen. Er valt nog winst te behalen als de leraren de focus op het 
doel te houden en hierop terug te komen bij de leerlingen tijdens de 
evaluatie. Ook kan er meer dan we vandaag gezien hebben, 
afgestemd worden op verschillen tussen leerlingen in de instructie. In 
de verwerking hebben we wel voorbeelden gezien van afstemmen op 
verschillen. Verder is een aandachtspunt om leerlingen nadenktijd te 
geven en niet alleen die leerlingen een beurt te geven die actief 
meedoen door hun vinger op te steken. Tot slot is het goed om te 
kijken of iedereen nog werkt volgens afspraken van het 
instructiemodel, want hierin zien wij verschillen. 

Pedagogisch klimaat 
Het team heeft gericht ingezet op het pedagogisch klimaat omdat 
leerlingen niet altijd aardig gedrag lieten zien in de vrije situaties. Er is 
met een gedragscoach gewerkt aan het positief benoemen van het 
gedrag. Leraren laten voorbeeldgedrag zien en benoemen de 
positieve punten van de leerlingen. De leerlingen geven aan dat de 
sfeer nu prettiger is dan in het verleden. Mooi is het schrift dat leraren 
en leerlingen van de bovenbouw individueel dagelijks invullen over 
hoe het is gegaan op school. Leerlingen geven aan dat dit kan helpen 
omdat ze hierin gebeurtenissen kunnen weergeven waarop 
leraren vervolgens feedback geven. Ook ervaren zij de 
kindgesprekken, waar een start mee is gemaakt als prettig. Verder 
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maakt de school structureel gebruik van een methode voor de sociale 
ontwikkeling. Tot slot houdt het team een leerlingvolgsysteem voor 
de sociaal emotionele ontwikkeling bij en bespreken zij opvallende 
zaken met elkaar en met de leerlingen. Kortom een bewuste keuze 
voor inzet op gedrag werpt zijn vruchten af, maar dit proces is nog 
volop gaande. Het verder ontwikkelen van de kindgesprekken, het 
optimaal benutten en uitbouwen van het schrift voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling en de regels benoemen vanuit wat mag en 
niet vanuit wat niet mag kan nog sterker benut worden. 

Overige wettelijke vereisten 

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 15/18



Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
REACTIE VAN HET BESTUUR VAN DE REFORMATORISCHE BASISSCHOOL EBEN-HAËZERSCHOOL TE

DRACHTEN. 

 
Als eerste willen we opmerken dat we de gang van zaken rondom het 
inspectiebezoek zeer op prijs hebben gesteld. Zowel ten aanzien van 
de communicatie over de voorbereiding alsook de gesprekken op 
bestuursniveau. Het bestuur wist zich in de gesprekken gekend en 
vertrouwd. Ook het schoolbezoek is in goede orde verlopen en er zijn 
constructieve gesprekken gevoerd met zowel de directie als het team. 
In het nagesprek konden we ons volledig herkennen in de opgedane 
bevindingen. 
Dankbaar zijn we over de toebedeelde waarderingen van voldoende, 
zowel ten aanzien van de kwaliteitszorg en financieel beheer op 
bestuursniveau alsook de onderzochte indicatoren op schoolniveau. 
Het didactisch handelen en het pedagogisch klimaat. 
 
In het schoolplan 2019-2023 nemen we de input vanuit het 
inspectiebezoek op alle aangedragen punten mee. Te weten op: 
a) Kwaliteitszorg 
We concentreren ons op het neerzetten van een cyclisch 
kwaliteitszorgsysteem inclusief een kwaliteitszorg-agenda. Daarbij 
houden we ons expliciet bezig met een cyclische evaluatieve borging 
van zowel onderwijsresultaten, als het proces om tot die resultaten te 
komen. 
Ten aanzien van code Goed Bestuur nemen we ons de opmerkingen 
ter harte en zullen de lijnen waarlangs het bestuur de benodigde 
informatie naar zich toe haalt uitgebreid en geformaliseerd worden. 
 
b) Financieel beheer 
Wat betreft de opmerkingen aangaande de financieel beheer zullen 
we die in een volgende cyclus van de jaarrekening een plaats geven. 
We gaan op onderzoek hoe we de risciobeheersings- en 
controlesystemen meer doelmatig aanwezig kunnen laten zijn. Dit 
zullen we, met ons huidig administratiekantoor, nog het aankomend 
jaar opnemen. 
 
c) Didactisch handelen 
De opmerking dat differentiatie in instructie, en nadenktijd voor de 
individuele leerling meer zichtbaar zou kunnen zijn, is meegenomen in 
onze ambitie zoals geformuleerd in het schoolplan 2019-2023. In het 
eerste jaar zullen we volgens de plannen uitvoerig stilstaan bij de 
differentiatie in instructie naar aanleiding van het Zwols Model. In de 
jaren hierop volgend zullen we elk jaar een volgende pijler van het 
Zwols Model expliciet bestuderen. Hierin ligt bijvoorbeeld ook het 
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andere genoemde thema van betrokkenheid (nadenktijd) in 
verankerd. 
 
d) Pedagogisch klimaat 
Ten aanzien van het veiligstellen en verankeren van een positief 
pedagogisch klimaat zijn we in het aankomend jaar bezig om de 
kindgesprekken te professionaliseren. Dit vormt mede met de 
dagelijkse feedback over het gedrag van leerlingen de basis om verder 
te werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei van de leerlingen. 
Alle input die leerlingen zelf aangeven in gesprekken of sova-schriften 
zullen worden geborgd in het huidige leerlingvolgsysteem. 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur, 
T.J. Ouwehand 
Directeur 
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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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