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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van het Kerkelijk Lichaam 
‘Gereformeerde Gemeenten regio Barneveld’. We hebben onderzocht 
of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed 
onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur zorgt ervoor dat de scholen zich aan de wettelijke 
opdracht houden. De onderzochte standaarden worden allemaal 
voldoende of goed waarderen. Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs en grijpt in wanneer dat nodig is. Tevens informeert 
het bestuur ouders en betrokken organisaties over haar resultaten. 
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? 
Tijdens het onderzoek zijn er geen zaken aangetroffen die verbeterd 
moeten worden. 
 
Wat kan beter? 
Met regelmaat bespreken de leerkrachten maatschappelijke kwesties 
met leerlingen. Wat daarin ontbreekt is een planmatige aanpak waarin 
belangrijke onderwerpen op vaste momenten in de groepen aan de 
orde komen. Burgerschapsonderwijs wint aan kracht als het goed is 
afgestemd op het hele leerstofaanbod. 
De intern toezichthouder geven wij in overweging om in het volgende 
jaarverslag toe te zien op een aantal verbeterpunten. 
 
Vervolg 
Over vier jaar wordt er opnieuw een onderzoek gedaan bij het bestuur. 

Bestuur: 

Kerkelijk Lichaam ‘Scholen 
Ger. Gem. regio Barneveld’ 
 
Bestuursnummer: 41884 
 

 
School onder bestuur: 
 
Ds. J. Fraanjeschool De Vesting 
Totaal aantal leerlingen: 448 
BRIN: 04LD 
 
Ds. J. Fraanjeschool De Burcht 
Totaal aantal leerlingen: 385 
BRIN: 30TF 
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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 eind maart 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij het bestuur van het Kerkelijk Lichaam ‘Gereformeerde 
Gemeenten regio Barneveld’. 
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/directie 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/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/directie, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij school de Ds. J. 
Fraanjeschool De Vesting en de Ds. J. Fraanjeschool De Burcht. 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 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
voldoende is; het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende 
informatie heeft over de school en of sturing op de kwaliteit door de 
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 gesproken met: het bestuur, de 
medezeggenschapsraad, de directie, teamleiders, leerkrachten 
en ouders. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de verificatieonderzoeken op 'De Vesting' en 
'De Burcht'. 
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 
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 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. 

Samenvattend oordeel 
De onderzochte standaarden zijn allemaal voldoende en de 
Kwaliteitszorg waarderen we als goed. Het bestuur heeft zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs op scholen en in hoeverre het beleid van 
het bestuur doorwerkt op schoolniveau. 
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Er zijn korte lijnen in de aansturing. Het feit dat de bestuurders zelf 
ook directeur van de scholen zijn, draagt daar aan bij. Op alle niveaus 
is het duidelijk hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Intern 
toezicht is adequaat ingericht. 
 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van het Kerkelijk Lichaam ‘Scholen Ger. 
Gem. regio Barneveld’. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. 
Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel 
beheer. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

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

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
In onze oordelen op de drie standaarden betrekken we, naast de 
documentanalyse, met name informatie uit gesprekken die we 
hebben gevoerd met de intern toezichthouder en de 
medezeggenschapsraad van 'De Vesting' en 'De Burcht'. In 
onderstaande tabel geven wij oordelen weer op de standaarden van 
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie, waarbij wij 
antwoorden geven op de volgende drie deelvragen: 
 
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)? 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
 
 
Het bestuur heeft zicht op kwaliteit en stuurt 
We waarderen de standaard Kwaliteitszorg (KA1) als goed. Het bestuur 
heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en voldoet daarmee aan 
de wettelijke eisen (art. 10 WPO, art 12, vierde lid WPO). Het bestuur 
heeft goed zicht op de resultaten van de leerlingen en op de kwaliteit 
van het onderwijsleerproces op de school. Het stelsel van 
kwaliteitszorg levert voldoende informatie op om op te sturen en dat 
doet het bestuur. Er worden verbeterplannen opgesteld als resultaten 
achterblijven bij de verwachting. De komende jaren ziet het bestuur 
het als een aandachtspunt om informatie goed te interpreteren en te 
borgen in onderwijsbeleid. Het bestuur werkt met een 
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kwaliteitszorgsysteem dat zij naar eigen behoeften uitbreidt. Er 
worden interne audits uitgevoerd door leerkrachten die daarvoor zijn 
opgeleid. Extern deskundigen worden ingezet om het bestuur te 
adviseren over beleidsinhouden en desgevraagd van feedback te 
voorzien. 
  
Een gewijzigde bestuursstructuur 
De standaard Kwaliteitscultuur (KA2) beoordelen we als voldoende. 
Het bestuur voldoet aan de wettelijke eisen en richt zich op eigen 
ambities. We zien binnen de organisatie draagvlak voor de koers en de 
wijze waarop geledingen binnen de organisatie daar aan bijdragen. 
Het bestuur heeft zijn taken en verantwoordelijkheden helder 
vastgelegd en volgt de code Goed bestuur Primair onderwijs. Met 
ingang van dit schooljaar is de bestuursstructuur gewijzigd. De 
directeuren van de afzonderlijke scholen vormen samen het bestuur 
en zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele 
organisatie. Het borgen van nieuwe taken en verantwoordelijkheden 
en de praktische uitvoering daarvan blijft een aandachtspunt. Er is 
aandacht voor deskundigheid van het personeel. Leerkrachten wordt 
de mogelijkheid geboden om zich zowel persoonlijk als in 
teamverband te professionaliseren. Er zijn teamleiders aangesteld om 
de leerkrachten goed te volgen in hun ontwikkeling en waar nodig te 
begeleiden. 
Er is beperkte samenwerking tussen de afzonderlijke scholen. In het 
kader van deskundigheidsontwikkeling zouden de scholen  meer van 
elkaar kunnen profiteren. Samenwerking vind op directieniveau 
structureel plaats, daarnaast participeren beide scholen in een 
regionaal samenwerkingsverband (Vebakowosz) waarin veel 
relevante schoolzaken worden afgestemd. Bestuur zou er werk van 
kunnen maken om samenwerking beter te structureren en te 
intensiveren. Hierdoor kan expertise beter benut worden voor beide 
scholen. 
  
Voldoende verantwoording 
De standaard Verantwoording en dialoog (KA3) beoordelen we als 
voldoende. Het bestuur legt voldoende verantwoording af over de 
doelen en de resultaten van de school. Het jaarverslag en rapportages 
aan de intern toezichthouder geven inzicht in de kwaliteit van het 
onderwijs en de verbetering / ontwikkeling 
daarvan. Onderwijsopbrengsten worden gepubliceerd op de website 
'Scholen op de kaart'. De juiste duiding van de opbrengsten is een 
aandachtspunt. Het bestuur betrekt ouders en personeelsleden bij de 
besluitvorming. De GMR is duidelijk gepositioneerd, wordt door 
de directeur-bestuurders inhoudelijk geinformeerd en maakt gebruik 
van adviesrecht. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current 
ratio) 

< 0,75 
 

5,53 4,62 3,75 4,68 4,17 4,90 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,84 0,83 0,79 0,83 0,84 0,86 

Weerstandsvermogen < 5% 33,87% 40,60% 39,19% 39,24% 39,70% 42,12% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

4,16% 4,96% 4,43% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 5,51% 8,54% -0,48% -0,27% 1,47% 3,98% 

2.2. Financieel beheer 

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

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

Wij beoordelen de 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 enkele aandachtspunten. 
 
Wij geven het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te 
verbeteren door: 
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• In het verslag van de intern toezichthouder de resultaten die het 

handelen van de intern toezichthouder hebben opgeleverd te 
beschrijven. 

• In de rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem op te nemen welke 
resultaten met het systeem zijn bereikt en welke aanpassingen 
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. 

• Bij de geïdentificeerde risico’s een beschrijving op te nemen van 
de maatregelen die zijn getroffen om aan deze risico’s en 
onzekerheden het hoofd te bieden. 

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 Kerkelijk Lichaam ‘Gereformeerde Gemeenten regio 
Barneveld’ kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van Kerkelijk Lichaam ‘Gereformeerde 
Gemeenten regio Barneveld’ om onafhankelijk en deugdelijk intern 
toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij 
de intern toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) 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 het eerstvolgende 
jaarverslag. 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 €119.647. 
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 het eerstvolgende 
jaarverslag. 
 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Kerkelijk Lichaam 
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‘Gereformeerde Gemeenten regio Barneveld’ 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 Kerkelijk Lichaam 
‘Gereformeerde Gemeenten regio Barneveld’ leidt de weging van de 
beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

 

3 . 

In dit hoofdstuk beschrijven we de bevindingen van het 
verificatieonderzoek op de Ds. J. Fraanjeschool De Vesting en Ds. J. 
Fraanjeschool De Burcht. Zoals al toegelicht in hoofdstuk 1, hebben 
we deze scholen met een tweeledig doel onderzocht. 
 
Als eerste om na te gaan of het bestuur weet hoe het gesteld is met de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen, daarop stuurt en of die 
sturing werkt. Onze bevindingen hierover staan in hoofdstuk 2. 
 
En als tweede om de kwaliteit van de scholen op een aantal 
onderdelen in beeld te brengen. Daarover rapporteren we in dit 
hoofdstuk. 
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3.1. Ds. J. Fraanjeschool De Vesting 

Op de Ds. J. Fraanjeschool De Vesting hebben we de standaarden 
Leerstofaanbod (OP1), Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en 
Verantwoording en dialoog (KA3) onderzocht. Hieronder bespreken 
we onze bevindingen op de vier standaarden. 

Een breed en rijk leerstofaanbod met aandacht voor 
burgerschapsonderwijs 
 
Bij de wijze van werken die 'De Vesting' voorstaat, past een breed 
aanbod en een rijke leeromgeving. De school beschikt over moderne 
methodes die kerndoeldekkend zijn. De school doet beroep op een 
'native speaker' Engels. De school heeft de aansluiting tussen 
doelgroep en aanbod goed in beeld. Er wordt overwegend lesgegeven 
vanuit vaste groepen. School denkt na over 21-eeuwse vaardigheden 
en onderzoekt de toegvoegde waarde van digitale leermiddelen. Naar 
een passend aanbod op het gebied van burgerschapsonderwijs is de 
school zoekend. Op 'De Vesting' worden welliswaar diverse inhouden 
en activiteiten aangeboden die hun plek vinden binnen 
burgerschapsonderwijs, een vaste opbouw en structuur ontbreekt 
echter. Door inhouden meer systematisch aan de orde te stellen, kan 
de kwaliteit van burgerschapsonderwijs aan kracht winnen. 
 

 
Het stelsel van kwaliteitszorg werkt goed op 'De Vesting' 
'De Vesting' heeft een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg. 
Op een systematische wijze wordt informatie over het leren en de 
onderwijsprocessen verzameld en benut. Voor iedereen is duidelijk 
waar de school voor staat en welke kant het opgaat. Tevredenheid en 
veiligheid worden goed bewaakt en er wordt bijgestuurd als de 
noodzaak daarom vraagt. Duurzame investering in kwaliteitszorg 
maakt dat de werkwijze goed geimplenteerd en geborgd is. In de 
gesprekken wordt de metafoor van een 'geoliëde machine' genoemd. 
Binnen alle geledingen van de school wordt het kwaliteitsdenken en 
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de uitvoering daarvan gestimuleerd. Auditoren en teamleiders 
bezoeken regelmatig lessen en bewaken daarmee de integrale 
kwaliteit van de school. 
 
Breed draagvlak en leren met elkaar 
De standaard 'Kwaliteitscultuur' waarderen met goed. De directeur-
bestuurder geeft blijk van onderwijskundig leiderschap en werkt 
gezamenlijk met de teamleiders en het team gericht aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Op 'De Vesting' wordt meer dan 
voldaan aan de wettelijke eisen. Systematisch wordt er gewerkt aan 
de verbetering van de professionaliteit. Er is draagvlak voor de richting 
die de school op gaat. Binnen het eigen team wordt er 
intensief samengewerkt en collega's voelen zich verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling. 
 
Voldoende verantwoording 
De standaard 'Verantwoording en dialoog' beoordelen we met 
voldoende. 'De Vesting' legt verantwoording af over de doelen en 
resultaten en voeren daarover actief een dialoog. Ouders worden 
geinformeerd met nieuwsbrieven, schoolgids en via de 
schoolwebsite. Op de website van 'Scholen op de Kaart' 
publiceert school de resultaten eind groep 8 en communiceert het 
over de vervolgstappen van de leerlingen na het 
basisonderwijs. Duiding van de gepubliceerde gegevens kan beter. 
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3.2. Ds. J. Fraanjeschool De Burcht 

Op de Ds. J. Fraanjeschool De Burcht hebben we de standaarden 
Leerstofaanbod (OP1), Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en 
Verantwoording en dialoog (KA3) onderzocht. Hieronder bespreken 
we onze bevindingen op de vier standaarden. 

Engels en een toekomstbestendig aanbod 
 
Het leeraanbod op 'De Burcht' voldoet aan de basiskwaliteit. Er wordt 
gewerkt met moderne methoden en materialen waarmee de 
referentieniveaus en de kerndoelen behaald kunnen worden en die 
voldoende differentiatiemogelijkheden bieden. Ook 'De Burcht' biedt 
Engels aan met een 'native speaker' en probeert de mogelijkheden van 
digitale leermiddelen te integreren in het lesgeven. Over een 
passend aanbod en structuur op het gebied van 
burgerschapsonderwijs heeft de school een visie ontwikkeld. Het  
voornemen is om die visie de komende jaren verder te implementeren 
in de onderwijspraktijk. 

Kwaliteitzorg in ontwikkeling 
Op 'De Burcht' wordt gewerkt aan een goed functionerend systeem 
van kwaliteitszorg. Het huidige voldoet aan de basiskwaliteit en kan 
aan kracht winnen door goede borging. Op een systematische wijze 
wordt informatie over het leren en de onderwijsprocessen verzamelt 
en benut. Recent is gestart met verdiepende analyses 
van tussenopbrengsten en eindopbrengsten. Mogelijke 
vervolgstappen op tegenvallende resultaten komen daarmee beter in 
beeld. Tevredenheid en veiligheid worden goed bewaakt en er wordt 
bijgestuurd als de noodzaak daarom vraagt. Veel verbeteractiviteiten 
zijn met de ingang van dit schooljaar gestart op 'De Burcht'. Het 
monitoren van die processen en de borging in nieuw beleid blijft een 
aandachtspunt. Binnen alle geledingen van de school wordt het 
kwaliteitsdenken en de uitvoering daarvan gestimuleerd. Auditoren 
en teamleiders bezoeken regelmatig lessen en bewaken daarmee de 
integrale kwaliteit van de school. 
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Een nieuw onderwijskundig leider 
De standaard 'Kwaliteitscultuur' beoordelen we met voldoende. 
De directeur-bestuurder geeft blijk van onderwijskundig leiderschap 
en werkt gezamenlijk met de teamleiders en het team gericht aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een ontwikkeling die met 
ingang van dit schooljaar en de start van de nieuwe directeur-
bestuurder intensief werd ingezet. Er is draagvlak voor de richting die 
de school op gaat. De nieuwe teamleiders groeien in hun rol 
en bieden een stabiele basis waarnaar 'De Burcht' op zoek is. 
 
Voldoende verantwoording 
De standaard 'Verantwoording en dialoog' beoordelen we met 
voldoende. 'De Burcht' legt verantwoording af over de doelen en 
resultaten en voeren daarover actief een dialoog. Ouders worden 
geinformeerd met nieuwsbrieven, schoolgids en via de 
schoolwebsite. Op de website van 'Scholen op de Kaart' 
publiceert school de resultaten eind groep 8 en communiceert het 
over de vervolgstappen van de leerlingen na het 
basisonderwijs. Duiding van de gepubliceerde gegevens kan beter. 
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Reactie van het bestuur/de 
directie 

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. 
 
Als bestuur zijn we blij met de uitkomst van dit rapport. We hebben 
het inspectiebezoek opbouwend en stimulerend ervaren. We hebben 
het beeld van de scholen goed over kunnen brengen in een open 
gesprek over sterke en minder sterke punten van de school. 
De effecten van de interventies van het, in aanleg, goed opgezette 
kwaliteitszorgsysteem moeten beter in beeld gebracht worden. In het 
schoolplan wordt dit een actiepunt, evenals de communicatie er van 
richting de stakeholders via jaarverslag, scholen op de kaart en andere 
communicatiekanalen. Ook het meer gestructureerde aanbod van 
burgerschapsonderwijs krijgt een plaats in het nieuwe schoolplan. 
De effecten van de inzet van de middelen van, met name de 
zorgmiddelen, worden beter zichtbaar gemaakt in bestuurs- en 
jaarverslag. 
Naast het structurele directieoverleg en het regionaal overleg tussen 
de scholen, worden stappen gezet om meer samenwerking tussen 
beide scholen te realiseren. 
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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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