
Stg. Verschillend 
Onderwijs in Leusden 
Achterveld (VOILA) 

Onderzoek bestuur en scholen 
 
Vierjaarlijks onderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 19 december 2018 



Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit vierjaarlijks onderzoek is 
uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Verschillend Onderwijs in 
Leusden en Achterveld (hierna: VOILA). 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 weet goed wat er op zijn scholen gebeurt en zorgt ervoor 
dat zijn scholen de onderwijskwaliteit verbeteren en vasthouden. Om 
dit te bereiken is in de organisatie een goede verdeling tussen taken 
en verantwoordelijkheden. Het bestuur heeft oog voor het personeel 
en zorgt ervoor dat het personeel voortdurend werkt aan het 
versterken van het eigen handelen. 
Ook de financiën van het bestuur zijn op 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 kan beter? 
Het bestuur kan hogere ambities uitspreken en deze met het 
personeel vertalen naar doelen die voor iedereen duidelijk zijn. 
Hierdoor is het voor de schoolleiders en leraren duidelijker wat er van 
hen verwacht wordt en kunnen zij de juiste gegevens verzamelen om 
te bepalen of zij de doelen ook echt bereiken. Wanneer scholen de 
afgesproken doelen niet bereiken mag het bestuur steviger sturen om 
ervoor te zorgen dat dit alsnog gebeurt.   
  
Vervolg 
Het bestuur komt opnieuw aan de beurt in de vierjaarlijkse cyclus van 
onderzoeken bij bestuur en scholen. De scholen van het bestuur 
kunnen eerder worden bezocht, bijvoorbeeld wanneer zij uit onze 
jaarlijkse risico-analyse naar voren komen of met een 
themaonderzoek in het kader van het stelsteltoezicht. De scholen die 
tijdens het huidige onderzoek nog niet bezocht zijn, worden in deze 
vierjarencyclus in principe bezocht met een themaonderzoek. 

Bestuur: Stg. Verschillend 
Onderwijs in Leusden Achterveld 
(VOILA) 
Bestuursnummer: 41886 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 11 
 
Totaal aantal leerlingen: 2087 (stand 
per 1-10-2017) 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
 
De Holm (11CO) 
De Bongerd (11HD-C1) 
't Startblok (11HD-C2) 
Loysder Hoek (11PE) 
De Rossenberg (18JI) 
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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 september tot en met november 2018 
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij VOILA. 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 scholen, 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 scholen? 

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 Kwaliteitszorg en ambitie 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 scholen 
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het 
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen 
onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer 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 de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 4/46



geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de 
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij 
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in 
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef 
scholen voor deze onderzoeken. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 
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Goed Verificatie 

School 1 2 3 4 5 

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 ● ● ● 

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 ● ● ● ● 

1. ['t Startblok], 2.[Loysder Hoek], 3.[De Rossenberg], 4. [De Bongerd], 
5.[De Holm] 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. Op verzoek van het bestuur hebben we op drie 
scholen onderzocht of deze scholen goede scholen zijn. Daarnaast 
hebben we bij twee scholen een verificatieonderzoek uitgevoerd. Bij 
beide type onderzoeken hebben we gekeken of het beeld dat het 
bestuur heeft van deze scholen klopt met ons beeld. We zijn ook 
nagegaan of het beleid van het bestuur is terug te zien in de scholen. 
 
De onderzoeken naar goed en de verificatieonderzoeken bestonden 
uit de volgende onderzoeksactiviteiten: lesobservaties, bekijken van 
leerlindossiers, en gesprekken met een deel van de leraren, leerlingen, 
intern begeleiders en directeuren. 
 
Om zicht te krijgen op de visie en sturing binnen de organisatie 
hebben we gesprekken gevoerd met de clusterdirecteuren en 
de bestuurders. Bovendien hebben we ter verificatie een gesprek 
gevoerd met leden van de Raad van Toezicht en van de 
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gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
 
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: 
 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
- Vrijwilligheid van de ouderbijdrage 
 
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 dit hoofdstuk. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken op De Bongerd en De Holm. In 
hoofdstukken 4, 5 en 6 staan de bevindingen, oordelen en 
waarderingen van de onderzoeken naar goed op respectievelijk 't 
Startblok, De Rossenberg en Loysder Hoek. 
 
In hoofdstuk 7 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. In het eerste 
vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend 
onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. We geven alleen oordelen op de drie afzonderlijke 
standaarden. Aan de hand van deze oordelen geven we een 
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met 
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op 
de scholen en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op 
schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
We beantwoorden deze vragen positief en beoordelen de 
standaarden Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, Continuïteit en 
Rechtmatigheid als voldoende, en waarderen Verantwoording en 
dialoog als goed. 
 
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en gebruikt 
dit om zicht te houden op de scholen en te sturen op verbetering. Ook 
heeft het bestuur structuren ingericht om gericht te kunnen werken 
aan kwaliteitsverbetering. Het bestuur werkt hierbij vanuit een sterke 
mens- en ontwikkelingsgerichte focus. Door deze focus samen te 
laten gaan met duidelijke normen voor goed onderwijs en goed 
leiderschap binnen Voila, kan het bestuur de kwaliteitzorg en 
kwaliteitscultuur verder versterken. 
 
Het bestuur voldoet ook aan de eisen van het kwaliteitsgebied 
Financieel beheer. We zien op de korte of middellange termijn geen 
risico’s voor de financiële continuïteit van VOILA. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. 
 
We waarderen de standaard Verantwoording en dialoog als goed 
aangezien het bestuur transparant is over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen, tegenspraak organiseert en interne en externe 
belanghebbenden nadrukkelijk bij de beleidsontwikkeling betrekt. 
Bovendien voert het bestuur vanuit zijn maatschappelijke opdracht 
samen met relevante partners de dialoog over gemeenschappelijke 
doelen op de terreinen van onderwijs, opvang en zorg. 

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 
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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. 
 
KA1 Kwaliteitszorg 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 
 
We beoordelen de kwaliteitszorg als voldoende. Het bestuur heeft een 
stelsel van kwaliteitszorg ingericht en gebruikt dit om zicht te houden 
op de scholen en te sturen op verbetering. Via de clusterdirecteuren 
houdt het bestuur zicht op de processen in en resultaten van de 
scholen. Ook heeft het bestuur structuren ingericht om gericht te 
kunnen werken aan kwaliteitsverbetering. Als we kijken naar de 
scholen dan zien we dat het bestuur met deze werkwijze tijdig 
signaleert en stuurt op verbetering. Dit leidt op dit moment echter 
nog niet op alle scholen tot een voldoende kwaliteitscultuur en 
eindresultaten die alle jaren boven de norm liggen. We zien kansen 
voor het bestuur om de kwaliteitszorg verder te versterken door de 
ambities te verhogen, een duidelijke lat te bepalen voor de kwaliteit 
van het onderwijsleerproces en niet te schromen om door te pakken 
waar dat nodig is. De uitdaging voor het bestuur is om binnen de 
huidige mensgerichte cultuur verder vorm te gaan geven aan de reeds 
ingezette doelgerichte aanpak, waarbij een kritische dialoog aan de 
hand van gegevens over de resultaten en de onderwijsprocessen 
gemeengoed wordt. 
 
Ambities in strategisch beleidsplan kunnen omhoog 
VOILA, Verschillend Onderwijs in Leusden en Achterveld, is een 
ambitieuze stichting die haar naam wil waarmaken. In de praktijk zien 
we dat het bestuur via het strategisch beleidsplan stuurt op variatie 
aan onderwijsaanbod. De ambities van het bestuur komen naar voren 
in de gesprekken en worden ook zichtbaar worden in bijvoorbeeld de 
Taalschool (nu Expertisecentrum). De ambities komen echter minder 
goed uit de verf als we kijken naar de doelen die het bestuur stelt voor 
de onderwijsprocessen en resultaten in het strategisch beleidsplan. 
Ook na het naar boven bijstellen van de ambities zien we dat het 
bestuur feitelijk stuurt op het ‘voldoen aan de wet’. Hoewel dit voor 
enkele scholen gezien de schoolontwikkeling een passende ambitie 
kan zijn, passen deze ambities op stichtingsniveau onvoldoende bij de 
populatie. Voorts is een aandachtspunt het nader concretiseren of 
vertalen van de visie in het strategisch beleidsplan en in 
onderliggende schooldocumenten. Vanuit deze uitwerking is het 
mogelijk om concretere, en daarmee beter meetbare doelen te stellen 
en na te denken over hoe en welke gegevens te verzamelen om na te 
gaan in welke mate de doelen bereikt zijn. In het verlengde hiervan 
kan het bestuur aangeven welke normen het hanteert. Dit biedt niet 
alleen de scholen helderheid over wat er van hen verwacht wordt 
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maar biedt tevens het bestuur en de clusterdirecteuren houvast om de 
gesprekken met de scholen inhoudelijk te versterken. 
 
De clusterdirecteuren zijn sleutelfiguren in de kwaliteitszorg 
De twee clusterdirecteuren spelen een belangrijke rol wat betreft het 
signaleren van bijzonderheden op de scholen over de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Zij zijn elk verantwoordelijk 
voor een aantal scholen. Daarnaast is een van hen verantwoordelijk 
voor personeel en de ander voor de onderwijskwaliteit. De 
clusterdirecteuren zijn wekelijks aanwezig op hun scholen en hebben 
daarmee goed zicht op het reilen en zeilen in deze scholen. 
Het bestuur verzamelt systematisch en cyclisch gegevens over de 
onderwijsresultaten, de sociale veiligheid en tevredenheid van ouders, 
leerlingen en personeel. Scholen verantwoorden zich via de eigen 
clusterdirecteur naar het bestuur. Dit betekent dat het bestuur in 
eerste instantie de clusterdirecteuren aanspreekt over de 
ontwikkelingen op hun scholen. Daarnaast voert het bestuur 
ambitiegesprekken met de schooldirecteuren. Sinds dit schooljaar zijn 
dit de 'doelstellingsgesprekken', waarmee het bestuur laat zien meer 
te willen sturen op doelgericht werken door de scholen. Er liggen 
kansen voor de organisatie om de kwaliteitszorg zowel 
organisatorisch als inhoudelijk te versterken. Organisatorisch 
overweegt het bestuur de slagkracht van de clusterdirecteuren te 
versterken door ze samen verantwoordelijk te maken voor alle 
scholen, zodat de scholen in gelijke mate kunnen profiteren van de 
inhoudelijke domeinen van beide clusterdirecteuren. Inhoudelijk kan 
het bestuur de gesprekken versterken door hogere eisen te stellen 
aan de kwaliteit van sturingsinstrumenten, zoals de schoolplannen, de 
jaarplannen en evaluaties daarvan, de kwaliteit van de zelfevaluaties 
die de scholen maken voor een visitatie en de kwaliteit van de 
analyses van de leerlingresultaten. 
 
‘We moeten nog leren doorpakken’  
Het bestuur geeft in haar jaarverslag aan (p.37) in toenemende mate 
zicht te hebben op de processen in de scholen en dat dit de behoefte 
om te interveniëren verhoogt. Deze interventies worden, behalve 
door de clusterdirecteuren, uitgevoerd door het kwaliteitsteam. In dit 
team zitten de clusterdirecteur onderwijskwaliteit, de coördinator 
passend onderwijs en een schooldirecteur. Het 
kwaliteitsteam begeleidt en coacht scholen/directeuren die moeite 
hebben om gestelde doelen te bereiken, waardoor de basiskwaliteit 

onder druk staat. Het bestuur heeft hiermee een mooi instrument om 

te sturen op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en kan het 

interne potentieel hierbij benutten. We denken echter dat het bestuur 

het kwaliteitsteam met meer effect in zou kunnen zetten. Zo gaven 

meerdere gesprekspartners in alle lagen van de organisatie aan dat de 

mensgerichte aanpak vaak de boventoon voert, dat zaken soms te 

vrijblijvend zijn en dat 'we moeten leren doorpakken'. Met een 

duidelijker kader en concretere doelen (zie boven), en een meer 

planmatige aanpak kan het kwaliteitsteam samen met de betreffende 
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scholen meer bereiken voor de leerlingen.    

 
KA2 Kwaliteitscultuur 
 
Heeft het bestuur een transparante kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer? 
 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende aangezien het 
bestuur een transparante structuur heeft neergezet waarmee het 
gericht is op de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur 
binnen de organisatie. Bovendien draagt het bestuur zorg voor 
bekwaam en bevoegd personeel en de professionele ontwikkeling van 
het personeel. Het bestuur doet dit vanuit een sterke mens- en 
ontwikkelingsgerichte focus. Door deze focus samen te laten gaan 
met duidelijke normen voor goed onderwijs en goed leiderschap 
binnen VOILA, kan het bestuur de kwaliteitscultuur verder versterken. 
 
De organisatiestructuur is in ontwikkeling 
Het bestuur is lid van de brancheorganisatie en onderschrijft de code 
Goed Bestuur. Dit zien we terug in de organisatiestructuur. Zo is er een 
scheiding tussen bestuur en intern toezicht en is er een verdeling in de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het intern 
toezicht, het bestuur, de clusterdirecteuren, de schooldirecteuren en 
de leraren. De afgelopen jaren heeft de stichting ingezet op het 
verkleinen van de bestuurlijke organisatie en dit proces is nog niet 
voltooid. De (her)inrichting van de organisatiestructuur is al enkele 
jaren onderwerp van gesprek. Dit blijft de komende tijd nog actueel 
aangezien de twee bestuurders komend jaar met pensioen gaan. Een 
extern bureau begeleidt de organisatie bij dit proces. Met elkaar 
bespreken betrokkenen verschillende scenario’s. Aangezien de 
organisatie de randvoorwaarden (waaronder de financiën) op orde 
heeft, kan in de nieuwe structuur het verder versterken en borgen van 
de onderwijskwaliteit centraal staan. Met name het gezamenlijk 
optrekken van de clusterdirecteuren in relatie tot de scholen, en 
daarmee het verbinden van het personeelsbeleid en de 
onderwijskwaliteit, zien wij als een belangrijke kans voor de verdere 
versteviging van de sturing op de onderwijskwaliteit (zie ook 
kwaliteitszorg).   
 
Het bestuur organiseert professionalisering op stichtingsniveau 
Het bestuur draagt zorg voor bevoegd en bekwaam personeel. 
Hiervoor biedt het een professionaliseringsaanbod op 
stichtingsniveau. Het aanbod sluit aan bij de speerpunten van de 
stichting en de scholingsbehoeften van de medewerkers. Aanvullend 
koopt het bestuur scholing in bij partners met specifieke expertise of 
wanneer de interne capaciteit niet toereikend is de scholing uit te 
voeren. Om de ontwikkeling van het personeel vast te leggen maakt 
het bestuur gebruik van een instrument dat op alle scholen wordt 
ingezet in de cyclus van functioneren en beoordelen. Het bestuur 
gebruikt deze gegevens om de ontwikkeling van het personeel te 
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monitoren. De scholen die wij bezocht hebben, verschillen in de mate 
waarin zij dit instrument effectief weten in te zetten. Via het 
generatiepact en gerichte sturing op demotie biedt het bestuur 
onderwijzend personeel de mogelijkheid een stapje terug te doen in 
zowel taken als uren. Op deze manier wil het tegemoet komen aan de 
actuele bekwaamheden en mogelijkheden van het personeel en 
tegelijkertijd de onderwijskwaliteit borgen. Voor startende leraren 
heeft de stichting in 2017 beleid ontwikkeld om meer en structureler 
vorm te kunnen geven aan de begeleiding van deze groep leraren. Het 
bestuur stuurt ook op de ontwikkeling van het onderwijskundig 
leiderschap van de schoolleiders. Behalve dat schoolleiders intern de 
mogelijkheid hebben om begeleiding te krijgen van het 
kwaliteitsteam, krijgen zij daar waar nodig van externen begeleiding 
om het onderwijskundig leiderschap te versterken. 
 
Visitaties en bovenschoolse kenniskringen zijn belangrijke structuren 
voor samen leren 
Het bestuur zet nadrukkelijk in op het met en van elkaar leren binnen 
de stichting. De visitaties en bovenschoolse kenniskringen zijn 
voorbeelden van hoe het bestuur structureel inzet op samen leren. 
Sinds maart 2015 zijn op alle scholen twee visitatierondes uitgevoerd. 
De school stelt het visitatieteam een aantal vragen en levert een 
zelfevaluatie aan. In aanvulling op de terugkoppeling aan het eind van 
de visitatiedag, maakt het team een verslag. Uit deze verslagen blijkt 
dat de visitatieteams een kritische, onderzoekende houding hebben 
en relevante gegevens voor de schoolontwikkeling boven tafel krijgen. 
Het visitatieteam bestond tot dit jaar uit een externe, een 
clusterdirecteur en een (steeds roulerende) directeur. Vanaf het 
huidige schooljaar kunnen ook leraren deel uitmaken van de 
visitatieteams. Op deze manier kan de specifieke expertise van 
mensen binnen de organisatie worden benut wat voor betrokkenen 
bovendien een mooie uitdaging kan bieden binnen de organisatie. Het 
bestuur geeft aan dat de visitaties bijdragen aan het leren geven en 
ontvangen van feedback, iets wat aanvankelijk spannend was en in de 
loop der tijd meer vanzelfsprekend wordt. Door meer aandacht te 
besteden aan de opvolging na de visitaties kan het bestuur de 
meerwaarde van de visitaties vergroten. 
 
Ook leraren hebben de mogelijkheid om bovenschools kennis te 
delen. Behalve tijdens de Voiladagen ontmoeten zij elkaar meerdere 
keren per jaar in bovenschoolse kenniskringen. Deze kenniskringen 
zijn geordend per leerjaar wat het mogelijk maakt om stichtingsbrede 
thema’s op groepsniveau aan de orde te stellen. De leraren die we 
gesproken hebben zijn enthousiast over deze bijeenkomsten. 
 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 
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We waarderen de standaard als goed aangezien het bestuur uitstijgt 
boven de basiskwaliteit. Het bestuur wil transparant zijn over de eigen 
prestaties en ontwikkelingen en slaagt hier ook in. Het bestuur 
verantwoordt zich intern en extern, heeft tegenspraak georganiseerd 
en betrekt bovendien interne en externe belanghebbenden 
nadrukkelijk bij de beleidsontwikkeling. Het bestuur voert vanuit zijn 
maatschappelijke opdracht samen met relevante partners de dialoog 
over gemeenschappelijke doelen op de terreinen van onderwijs, 
opvang en zorg. 
 
Het bestuur en de scholen leggen op toegankelijke wijze openbaar 
verantwoording af 
Het bestuur heeft de behoefte om transparant te zijn en weet dit in de 
praktijk waar te maken. Zo legt het bestuur met een jaarverslag 
openbaar verantwoording af. In dit verslag beschrijft het bestuur 
jaarlijks of de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan bereikt 
zijn. Het jaarverslag staat op de website van het bestuur, en wordt aan 
alle ouders gestuurd. Het bestuur neemt een actieve rol in het 
toegankelijk maken van het jaarverslag. Dit doet het bestuur 
bijvoorbeeld door een publieksversie beschikbaar te stellen en door 
over het jaarverslag in gesprek te gaan met de gemeente. 
Het bestuur verwacht van zijn scholen dat zij verantwoording afleggen 
via het schoolplan en de schoolgids. 
 
De interne verantwoording is solide 
Het bestuur verantwoordt zich intern aan de Raad van Toezicht 
(hierna: RvT). Via rapportages en het gesprek verantwoordt het 
bestuur zich onder andere over de financiën, de opbrengsten van de 
scholen en de doelen uit het strategisch beleidsplan. De RvT en het 
bestuur vergaderen zes keer per jaar aan de hand van een 
vastgestelde agenda. Ook hebben zij een ‘benen op tafel’ gesprek 
gevoerd om te bespreken hoe zij, elk vanuit de eigen rol, optimaal het 
gezamenlijk belang kunnen dienen. De RvT gebruikt ook andere 
bronnen om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Zo nodigt de RvT 
twee keer per jaar de clusterdirecteur onderwijs uit om zich op de 
hoogte te stellen over de opbrengsten. Daarnaast legt het zelf 
meerdere schoolbezoeken per jaar af, met name om vast te stellen in 
welke mate het beleid van het bestuur zichtbaar is op de scholen. 
Bovendien voert de RvT gesprekken met de directeuren en spreekt het 
twee keer per jaar met de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (hierna: GMR). De RvT evalueert jaarlijks het 
eigen functioneren en heeft een eigen deel in het jaarverslag. 
Hierin rapporteert de RvT uitgebreid over de uitgevoerde 
toezichtactiviteiten en de conclusies die het trekt in het licht van 
gestelde doelen. 
 
Het bestuur organiseert tegenspraak 
De afgelopen jaren heeft de tegenspraak via de GMR een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt. Waar de GMR een aantal jaren terug wat 
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volgend was, vervult de huidige GMR een actieve rol binnen de 
stichting. Het bestuur ziet de GMR als serieuze gesprekspartner en 
stelt de GMR in staat om deze rol goed te kunnen uitvoeren door 
duidelijk te zijn over welke stukken ze op welk moment ontvangen en 
deze tijdig aan te leveren. Het bestuur staat open voor initiatieven die 
door de GMR worden genomen. Zo zijn in het ‘generatiepact’ 
aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van opmerkingen van de 
GMR. De GMR geeft zelf aan dat het contact met de achterban een 
aandachtspunt is. Het stuurt de eigen notulen door aan de 
medezeggenschapsraden en overlegt twee keer per jaar met de 
voorzitters van de medezeggenschapsraden. De informatie vanuit de 
medezeggenschapsraden richting de GMR (met name van die scholen 
die niet vertegenwoordigd zijn in de GMR) is wat beperkt. 
 
Het bestuur voert met zijn omgeving een actieve dialoog waarbij ‘het 
beste voor alle kinderen in Leusden’ centraal staat 
Het bestuur betrekt alle relevante partijen bij de beleidsontwikkeling. 
Intern gaat dit om de directeuren, teams, medezeggenschapsraden 
en ouders. Externe partijen die het betrekt zijn bijvoorbeeld de 
gemeente, politieke partijen, collega-schoolbesturen, het 
samenwerkingsverband en de woningcorporaties. Dat deze dialoog 
niet alleen bij praten blijft blijkt bijvoorbeeld uit de Taalschool die is 
ingericht toen de gemeente te maken kreeg met een grote instroom 
aan asielzoekers. Door continu en proactief in contact met elkaar te 
staan, hebben betrokken partijen een passend aanbod voor deze 
nieuwe groep kinderen weten te realiseren.      

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 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

2,84 2,15 2,30 1,99 1,90 1,87 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,75 0,68 0,70 0,68 0,66 0,65 

Weerstandsvermogen < 5% 17,77 22,26 23,86 23,11 22,14 21,41 

Huisvestingsratio > 10% 
 

7,87 3,40 7,30 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,16 4,63 2,27 -2,30 -1,41 -1,31 

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. Het bestuur heeft voldoende vermogen om de verwachte 
negatieve resultatenvan de komende jaren op te vangen. 
 
Tekortkomingen continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
Het volgende onderdeel was onvoldoende uitgewerkt  in het 
jaarverslag over 2017. 
 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. 
In deze rapportage dient het bestuur aan te geven 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 en dient de relevantie 
voor de vastgestelde risico's, inclusief de 
risicobeheersingsdoelstellingen van de organisatie en het beleid 
ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten te 
worden vermeld. 

• 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. 

• Toelichting op de kengetallen 
Een toelichting op de kengetallen in de meerjarenbegroting 
ontbreekt. Welke belangrijke ontwikkelingen worden verwacht, 
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blijkt in ieder geval niet uit de (toelichtingen op) de balans. Op 
grond van de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving 
Onderwijs dienen belangrijke ontwikkelingen te worden 
toegelicht. 

We verzoeken het bestuur deze omissie te corrigeren in het 
eerstvolgende jaarverslag. 

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 Stichting Voila kwam het 
volgende onderwerp aan de orde: 
 

• Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik 
van rijksmiddelen. 
Het is de wettelijke taak van Stichting Voila 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 bestuursverslag. Deze verantwoording met betrekking tot 
doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het 
bestuursverslag over Stichting Voila. Wij verzoeken de intern 
toezichthouder, aandacht te besteden aan de doelmatigheid van 
de besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in 
de bestuursverslagen 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. 

Financiële rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting Voila 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 Stichting Voila leidt de weging 
van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

nvt  nvt nvt 

Scholen 

De Bongerd 
De kwaliteitscultuur is onvoldoende 
(KA2) (artikel 10 en artikel 8, eerste 
lid WPO) 
 
Een onderdeel van de standaard 
didactisch handelen (OP3), namelijk 
de afstemming van de instructie, is 
onvoldoende (artikel 8, eerste lid 
WPO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
terkortkomingen binnen een jaar zijn 
weggewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inspectie voert in het vierde 
kwartaal van 2019 een gesprek met 
het bestuur. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de 
verificatieonderzoeken uitgevoerd op twee scholen (De Bongerd en 
De Holm), waarvan VOILA het bevoegd gezag vormt. 
 
Daarnaast presenteren we de resultaten van de uitgevoerde 
kwaliteitsonderzoeken naar goed op drie VOILA-scholen ('t Startblok, 
Loysder Hoek en De Rossenberg). Deze onderzoeken dienen een 
dubbel doel: 1) de onderzoeken resulteren in een waardering op 
schoolniveau en 2) deze onderzoeken gebruiken we om te verifieren 
of en hoe het bestuur zicht heeft op zijn scholen en of en hoe het 
stuurt op verbetering. 
 
In de verificatieonderzoeken op De Bongerd en De Holm hebben we 
de volgende standaarden onderzocht: 
 
- Didactisch handelen (OP3) 
- Kwaliteitszorg (KA1) 
- Kwaliteitscultuur (KA2) 
- Verantwoording en dialoog (KA3; alleen op De Holm) 
 
In de kwaliteitsonderzoeken naar goed hebben we alle standaarden 
uit het onderzoekskader onderzocht. 

3.1. Basisschool De Bongerd 

Op 4 oktober 2018 hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
De Bongerd. We hebben De Bongerd geselecteerd voor een 
verificatieonderzoek omdat het bestuur heeft aangegeven dat deze 
school een goed voorbeeld is van hoe het bestuur zicht heeft op zijn 
scholen en hoe het intervenieert. Op deze school is volgens het 
bestuur het effect zichtbaar van de sturing van het bestuur op het 
didactisch handelen (OP3, "doordacht lesgeven”) en de professionele 
cultuur (KA2, “bewustwording bij team van kwaliteit”). We hebben de 
standaard KA1 (kwaliteitszorg) toegevoegd aangezien dit een 
voorwaarde is voor het duurzaam verankeren van het didactisch 
handelen en de verdere ontwikkeling van de kwaliteitscultuur. Tevens 
kunnen we via deze standaard onderzoeken welke rol het bestuur 
speelt bij de ontwikkeling/bestendiging van de kwaliteitszorg op de 
school. 
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De uitleg is duidelijk maar sluit nog onvoldoende aan op verschillen 
tussen leerlingen 
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende omdat 
de leraren over het algemeen een duidelijke uitleg geven en leerlingen 
zich voldoende betrokken tonen tijdens de lessen. Op een onderdeel 
van het didactisch handelen, de afstemming van de instructie, voldoet 
de school niet aan de basiskwaliteit. De instructie sluit nog 
onvoldoende aan op wat leerlingen nodig hebben, waardoor de 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen niet geborgd is (artikel 8, 
eerste lid WPO). De school krijgt hiervoor een herstelopdracht. 
 
We hebben in alle groepen lessen geobserveerd om de kwaliteit van 
het didactisch handelen op schoolniveau in kaart te brengen. Uit de 
observaties blijkt dat de meeste leraren erin slagen een taakgerichte 
werksfeer te realiseren. Hiervoor zetten zij echter niet allemaal 
consequent de afgesproken routines en middelen in. Leerlingen tonen 
zich gedurende de lessen redelijk betrokken. De school gebruikt de 
weektaak om de afstemming op de leerbehoeften van leerlingen vorm 
te geven. De leerlingen kunnen op deze manier op hun eigen niveau 
de leerstof verwerken. De afstemming van de instructie is op 
schoolniveau nog van onvoldoende niveau. Hoewel de leraren in 
zekere mate zicht hebben op wat de leerlingen wel en niet beheersen, 
zien we in de lessen onvoldoende terug dat leraren hun instructies 
afstemmen op de didactische behoeften van verschillende (groepen) 
leerlingen. Wel zien we verschillen tussen leraren, wat mogelijkheden 
biedt om van elkaar te leren. Directie en interne 
begeleiding onderkennen de tekortkoming en werken via scholing en 
coaching aan het versterken van de leerkrachtvaardigheden op dit 
punt. Aangezien de afstemming van de instructie onderdeel is van de 
basiskwaliteit, is het noodzakelijk dat de school dit verbeterpunt met 
voldoende tempo aanpakt.      

Directie en team werken gericht aan verbetering maar de 
aansturing kan steviger 
We beoordelen de kwaliteitszorg op De Bongerd als voldoende. 
Directie en interne begeleiding hebben zicht op de kwaliteit van het 
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onderwijs en weten wat de verbeterpunten zijn. Zij kunnen de 
schoolontwikkeling positief beïnvloeden door heldere doelen te 
stellen en steviger te sturen op het bereiken van die doelen. 
 
Directie en interne begeleiding verzamelen systematisch gegevens 
waarmee zij zicht hebben op de veiligheid, de leerlingresultaten en de 
kwaliteit van het didactisch handelen. De veiligheid van leerlingen 
brengen zij in kaart met een genormeerd instrument 
dat bestuursbreed wordt afgenomen. De school evalueert de 
gegevens en treedt op als daar aanleiding toe is. De school spreekt 
met het bestuur globale doelen af voor de leerlingresultaten. Op 
gezette tijden evalueert de school deze resultaten en gaat zij met het 
bestuur in gesprek over de mate waarin zij de doelen behaalt. Deze 
resultaatanalyses kunnen scherper worden uitgevoerd door meer te 
zoeken naar verklaringen voor opvallende en tegenvallende 
resultaten. Hierbij kan men de verbinding zoeken met andere 
gegevensbronnen zoals bijvoorbeeld lesobservaties, het aanbod en de 
onderwijstijd. De directie brengt de kwaliteit van het didactisch 
handelen in kaart en gebruikt hierbij tevens de expertise van een 
externe ondersteuner. De directie heeft ondersteuning gehad van het 
kwaliteitsteam om zelf scherper te leren observeren. De volgende stap 
is om vanuit de visie helder geformuleerde, concrete doelen te stellen 
voor het didactisch handelen. Hiermee kan de directie richting de 
leraren duidelijk maken waar de lat ligt en steviger gaan sturen op 
kwaliteit. De directie kan het jaarplan verbeteren door concrete 
doelen en een tijdpad op te nemen. Een dergelijk plan kan de directie 
ondersteunen bij een planmatiger uitvoering van de verbeterpunten. 
 
Het bestuur zet collegiale visitaties in om in onderlinge 
samenwerking de integrale kwaliteit van de scholen te ondersteunen, 
bewaken en waar nodig verbeteren. In 2015 en 2016 heeft De Bongerd 
een visitatie gehad. Het valt ons op dat onze bevindingen tijdens het 
verificatieonderzoek overeen komen met de bevindingen van de 
visitaties van een jaar en twee jaar geleden. Dit roept vragen op over 
de ervaren urgentie en/of mate van doorpakken op school- en 
bestuursniveau wat betreft de noodzakelijke verbeteringen. 
 
De professionele cultuur moet zich nog verder ontwikkelen 
We beoordelen de kwaliteitscultuur op De Bongerd als onvoldoende. 
Hoewel de leraren werken aan het vergroten van hun bekwaamheid, 
zien we bij een aantal teamleden weinig reflectief vermogen. Ook valt 
op dat het team er nog niet in slaagt te werken vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hiermee staat het succesvol 
kunnen werken aan kwaliteitsverbetering onder druk, waardoor de 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen niet gewaarborgd 
is (artikel 10 WPO en artikel 8, lid 1 WPO).   
 
Directie en interne begeleiding zijn de afgelopen twee jaren gericht 
geweest op het versterken van de kwaliteitscultuur, onder andere 
door samen met het team de visie te herijken. Hoewel we zien welke 
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stappen de school heeft gezet en deze ook waarderen, is er op 
schoolniveau nog geen sprake van een kwaliteitscultuur. Zo zien we 
grote verschillen in de professionaliteit van de 
leraren. Ook constateren we dat het schoolbeleid niet door alle 
leerkrachten gedragen wordt. Dit is niet in het belang van de 
leerlingen en de schoolontwikkeling. De directie staat voor de taak om 
de visie nader te concretiseren en (nog) duidelijk(er) te maken wat zij 
van de leraren verwacht. Hiervoor moet zij objectieve criteria 
aanleggen, feedback geven en mensen aanspreken wanneer zij niet 
aan deze criteria voldoen. Daarnaast kan een dergelijke werkwijze 
bijdragen aan het uitdagen van de overige teamleden om zich verder 
te ontwikkelen.     

Overige wettelijke vereisten 

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

3.2. pcbs "De Holm" 

Op 16 oktober 2018 hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd 
op De Holm. We hebben De Holm geselecteerd voor een 
verificatieonderzoek naar aanleiding van het resultatenbeeld 
(wisselende eindopbrengsten), in combinatie met de uitkomsten van 
het laatste inspectiebezoek (2016). De school moest het didactisch 
handelen (OP3) verbeteren, net als de kwaliteitszorg (KA1) en 
verantwoording en dialoog (KA3). In het startgesprek met het bestuur 
is deze school niet benoemd als school waar het bestuur op dit 
moment risico’s ziet. We zijn er dus vanuit gegaan dat de school zich 
op deze standaarden heeft verbeterd en de basiskwaliteit op orde 
heeft. Aanvullend onderzoeken we de kwaliteitscultuur, als 
voorwaarde voor continu verbeteren. 
 

De leraren stemmen af, maar kunnen nog beter kijken naar de 
leerlingen. 
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende omdat de 
leraren over het algemeen doelgericht en afgestemd lesgeven en de 
leerlingen zich taakgericht en actief betrokken tonen. Toch kunnen 
leraren nog beter aansluiten bij waar leerlingen staan in hun 
ontwikkeling en bij wat er gebeurt in de lessen. 
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We hebben in alle groepen lessen geobserveerd om de kwaliteit van 
het didactisch handelen op schoolniveau in kaart te brengen. Tijdens 
de observaties zien wij dat leerlingen zich taakgericht en betrokken 
tonen. De leraren bereiken dit onder meer doordat de lessen 
doelgericht zijn en de uitleg over het algemeen helder is. Verder 
stemmen zij in de basis af op de verschillende onderwijsbehoeften van 
individuele en groepen leerlingen. Wel zien we op alle genoemde 
elementen verschillen tussen leraren en zien we op schoolniveau 
kansen om de afstemming te verbeteren. Zo zien we leraren die hard 
werken om alle elementen van het gekozen lesmodel uit te voeren. 
Door deze focus op de vorm ligt het tempo soms te laag en is er 
minder tijd en ruimte om echt te kijken naar de leerlingen. Leraren 
kunnen zich de vraag stellen of de uitleg voor alle leerlingen nodig is 
of dat sommige leerlingen al eerder aan de slag kunnen. Ook kunnen 
zij nagaan of leerlingen de uitleg hebben begrepen. Verder is het goed 
om met elkaar in gesprek te gaan over hoe een goede verlengde 
instructie eruit ziet. 

De volgende stap voor de school is duidelijk maken wat zij wil 
bereiken en wanneer zij tevreden is 
We beoordelen de kwaliteitszorg op De Holm als voldoende. Door 
gegevens te verzamelen heeft de directie zicht op kwaliteit van 
onderwijs en stuurt zij op verbetering daarvan. De uitvoering kan op 
een aantal onderdelen beter. 
 
De directie en de intern begeleider verzamelen systematisch gegevens 
over de veiligheid, de resultaten en het didactisch handelen. Dit doen 
zij door lesbezoeken uit te (laten) voeren, vragenlijsten uit te zetten en 
analyses te doen. Ook maken zij hierbij gebruik van de verbeterpunten 
aangedragen door ons, interne visitatieteams en het kwaliteitsteam 
van het bestuur. Hierdoor weten zij wat er beter moet en beter kan 
binnen De Holm. Daar waar nodig werken directie en intern 
begeleider samen met het team aan verbetering van de 
onderwijskwaliteit. De uitvoering hiervan kan op verschillende 
onderdelen beter. Zo is het zaak dat directie en team duidelijk 
maken welke doelen zij wanneer en op welke manier willen bereiken 
en wanneer zij tevreden zijn. Dit moet helder zijn tot op het niveau 
van concreet leerkrachtgedrag. Daarmee kan de school de voortgang 
beter evalueren en gerealiseerde verbeteringen borgen. Ook kunnen 
verschillende verbeterprocessen echt in een hoger tempo worden 
doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn invoering van een doorgaande 
lijn in het klassenmanagement en het gekozen lesmodel. Deze basale 
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vaardigheden binnen het didactisch handelen staan al lang op de 
verbeteragenda, maar blijven te lang in de implementatiefase. Dit 
vraagt dan ook om stevigere sturing van de directie. Tenslotte kan de 
school haar leerlingpopulatie scherper definiëren en vervolgens haar 
onderwijs hier zo op inrichten dat deze leerlingen zo bediend worden 
dat zij optimale resultaten kunnen behalen. 
 
Werken aan kwaliteitsverbetering is steeds meer een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
We beoordelen de kwaliteitscultuur op De Holm als voldoende omdat 
werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs steeds 
meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Wel kan die 
samenwerking nog aan inhoud en kwaliteit winnen. 
 
Directie, intern begeleider en leraren werken steeds 
meer gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering. Zo werken alle leraren 
vanuit een leerteam aan een van de verbeteronderwerpen en 
analyseren ze gezamenlijk de resultaten van alle groepen. Ook kijken 
leraren bij elkaar in de lessen en voorzien ze elkaar van feedback. Dit 
gebeurt in de vorm van een coachingsestafette. Een illustratie van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit op De 
Holm is de manier waarop het team ons aan het begin van de 
onderzoeksdag meeneemt in hoe op De Holm wordt gewerkt. Wel kan 
de inhoud en kwaliteit van het samenwerken aan 
kwaliteitsverbetering sterker. Daarbij is het zaak aan de juiste te 
onderwerpen te werken. Zoals ook al bij kwaliteitszorg is geschreven 
is het zaak dat binnen De Holm niet te lang wordt gewerkt aan 
verbetering van basale vaardigheden. Duidelijker maken wanneer je 
als directie en team tevreden bent zal helpen om elkaar vervolgens 
ook hierop aan te kunnen spreken. Dit maakt de gesprekken na 
lesbezoeken in het kader van zowel de coachingsestafette als ook 
de personeelscyclus waardevoller. Samen kunnen dan volgende 
stappen gezet worden in verbetering van het onderwijs op De Holm. 
 
Communicatie met ouders over schoolontwikkeling heeft nu aandacht 
We beoordelen verantwoording en dialoog op De Holm als voldoende 
omdat de school met resultaat de communicatie op de kaart heeft 
gezet. Ook is er tegenspraak georganiseerd. 
 
De school heeft zichtbaar stapppen gezet om de ouders meer te 
betrekken bij de schoolontwikkeling. Zo wordt om hun mening 
gevraagd door gekoppeld aan een bepaald thema peilingen te houden 
en regelmatig een oudercafé te organiseren. Ook zijn 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen een vast onderdeel van de 
nieuwsbrief. Tenslotte voert de school ook de formele dialoog met de 
medezeggeschapsraad (MR). Vanuit een concrete planning vindt een 
inhoudelijke afstemming plaats met de MR. De directie en de MR 
zoeken nog een weg om de samenwerking inhoudelijk naar een hoger 
niveau te tillen. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: Basisschool 't Startblok 

4 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 
Basisschool 't Startblok. Het bestuur heeft deze school voorgedragen 
voor een kwaliteitsonderzoek goede school. 
 
Onderstaande figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

't Startblok krijgt de waardering 'goede school'. Op 't Startblok staat 
het kind centraal en draagt het ambitieuze team gezamenlijk zorg 
voor de ontwikkeling van alle leerlingen. Er is een cultuur van samen, 
continu, verbeteren. Deze professionele cultuur vertaalt zich in 
doorgaande pedagogische en didactische lijnen binnen de 
school. Op 't Startblok is 'niets voor niets' vertellen de leraren dan ook. 
De werkwijze van de school resulteert in stabiel hoge 
eindopbrengsten. De directie heeft een belangrijke rol als 
cultuurbewaker en vervult deze rol op dagelijkse basis op de 
werkvloer. De leerlingen op 't Startblok vertellen dat zij zich gezien en 
gehoord voelen en zijn enthousiast over het leerstofaanbod en de 
lessen.  
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4.1. Onderwijsproces 

't Startblok realiseert een breed en rijk aanbod voor haar leerlingen 
We waarderen het leerstofaanbod als goed. De school heeft een 
doordacht aanbod passend bij haar leerlingenpopulatie en bij de 
landelijke omgeving. We zien onderwijs met hoofd, hart en handen. 
De school heeft een eigentijds aanbod voor de kernvakken. Via 
gepersonaliseerde mappen zorgt zij voor een passend 
verwerkingsaanbod voor leerlingen die extra oefening, dan wel extra 
uitdaging nodig hebben. Naast de kernvakken heeft de school een 
breed aanbod met onder andere aandacht voor de kunstzinnige en 
culturele vorming, ict-vaardigheden, Engels van groep 1 tot en met 8, 
vakoverstijgende vaardigheden als plannen, samenwerken en 
evalueren, wetenschap en techniek en executieve functies. Tijdens de 
gymlessen en in de pauze is onder leiding van een vakleerkracht 
aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. Ook geeft 
de school yogalessen en ontwikkelt zij een aanbod voor de muzikale 
ontwikkeling. Passend bij de landelijke context en de leefwereld van 
de kinderen leren zij wortels telen in de moestuin en verzorgen 
kleuters samen met de oudere leerlingen de konijnen. Een kans voor 
de school is om voor alle ontwikkelgebieden die zij belangrijk vindt en 
structureel uit wil voeren leerlijnen met doelen uit te werken. De 
school kan dan inzichtelijker gaan maken in welke mate zij deze 
bredere ontwikkelingsdoelen bereikt.    
 
De leraren weten waar de leerlingen staan en betrekken de leerlingen 
bij hun eigen leerproces 
We waarderen de standaarden zicht op ontwikkeling en extra 
ondersteuning als goed omdat de leraren van 't Startblok zeer goed in 
beeld hebben waar hun leerlingen zich bevinden op de leerlijn. Daarbij 
hebben zij kennis van de pedagogische behoeften en op basis van 
deze gegevens weten zij hun leerlingen een passend aanbod te 
bieden. Dit geldt voor alle leerlingen en daarmee dus ook voor de 
leerlingen die een eigen leerlijn hebben. 
In aanvulling op de methodegebonden en methode-onafhankelijke 
toetsen gebruikt de school observaties om naast zicht op de 
resultaten ook zicht te hebben op de denkprocessen van leerlingen. 
Ook verzamelen leraren gegevens over de sociaal emotionele 
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ontwikkeling. Didactische en sociale groepsplannen ondersteunen de 
leraren bij het plannen, uitvoeren en evalueren van het aanbod. De 
leerlingen (en ouders) zijn via de 'vlindergesprekken' betrokken bij de 
eigen ontwikkeling. In deze gesprekken geven leerlingen aan waar ze 
goed in zijn, wat ze moeilijk vinden en wat ze nodig hebben de 
komende periode. Ook het werken met portfolio's waarin leerlingen 
de eigen ontwikkeling vastleggen draagt bij aan het eigenaarschap 
van de leerlingen. Voor leerlingen die structureel een ander aanbod 
nodig hebben maakt de school een OPP, dat zij meerdere keren per 
jaar met leerling en ouders evaleert en waar nodig bijstelt. Ook voor 
deze leerlingen is de school ambitieus en zorgt zij voor een 
uitdagend aanbod, passend bij de onderwijsbehoeften.   
 
De leraren geven een duidelijke uitleg volgens een instructiemodel en 
stemmen af op verschillende onderwijsbehoeften 
We beoordelen het didactisch handelen op de school als 
(ruim) voldoende. De leraren geven een duidelijke uitleg en hanteren 
hierbij schoolbreed een instructiemodel. Leerlingen tonen zich zeer 
betrokken tijdens de lessen: zij doen goed mee tijdens de instructie 
en zijn taakgericht en zelfstandig tijdens de verwerking. Ook zien we 
leergerichte interacties tussen leerlingen onderling. Deze taak- en 
leergerichte houding van de leerlingen is te verklaren door 
de passende afstemming van de instructie en de verwerking: 
leerlingen krijgen dat we ze nodig hebben aan extra oefening en 
ondersteuning, dan wel uitdaging (zowel binnen als buiten de 
klas). De aandacht die de leraren hebben voor het leerproces wordt 
zichtbaar in de lessen, bijvoorbeeld doordat zij expliciet nagaan in 
welke mate leerlingen de uitleg begrijpen en heldere feedback geven. 
Ook zagen we mooie voorbeelden van leraren die differentieren in de 
vragen die zij stellen aan verschillende leerlingen. De schoolleiding 
stuurt nadrukkelijk op het schoolbreed realiseren van deze kwaliteit 
en de waardering goed ligt op deze standaard dan ook binnen 
handbereik.   
 
De samenwerking met relevante partners is een sterke kant van de 
school 
We waarderen de samenwerking als goed aangezien de school zeer 
nauw samenwerkt met betrokkenen die van belang zijn om ervoor te 
zorgen dat alle leerlingen een doorgaande leerlijn kunnen doormaken. 
Daarbij weet de school ook de ouders te betrekken bij de ontwikkeling 
van hun kinderen. De kenmerken van de populatie van 't Startblok 
(veel arrangementen en zij-instromers) maakt samenwerking met 
diverse relevante partners belangrijk. Zo zijn de ondersteuners uit het 
samenwerkingsverband meerdere keren per week op de school en 
maken hierdoor deel uit van het team. Ook hebben 
betrokkenen binnen het dorp een multidisciplinair team opgericht 
dat regelmatig bij elkaar komt om cases te bespreken. Hierin zijn 
behalve de twee scholen, de GGD, gemeente en een GZ-psycholoog 
vertegenwoordigd. Ook is er samenwerking met een 
kinderfysiotherapeut en een logopedist. Vanwege de zij-instromers is 
er goed contact met aanleverende scholen (deels ook van binnen de 
stichting). De school slaagt er dus in om door de goede samenwerking 
met andere scholen en partners in de zorg een doorgaande leerlijn 
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voor alle kinderen op 't Startblok te realiseren. 
 
 
Toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig 
We beoordelen toetsing en afsluiting als voldoende aangezien de 
school voldoet aan de wettelijke eisen. Zo hanteert de school een 
toetskalender en draagt zij zorg voor adequate afnamecondities bij 
toetsen. Daarnaast heeft de school een zorgvuldige procedure voor de 
overgang naar het voortgezet onderwijs.   

4.2. Schoolklimaat 

De school investeert in een veilig schoolklimaat en realiseert haar 
eigen ambitieuze doelen 
We waarderen het schoolklimaat als goed. De school 
toont met een jaarlijkse monitor aan dat de leerlingen drie jaren 
achtereen boven de benchmark scoren op het 
onderdeel veiligheid. Tijdens de onderzoeksdag krijgt dit 
papieren resultaat betekenis wanneer je door de school loopt en 
met alle betrokkenen in gesprek gaat. De school ziet veiligheid dan 
ook als een noodzakelijk basis om tot leren te kunnen komen. De 
preventieve aanpak die de school hanteert, ligt aan de basis van het 
veilige klimaat. De kern van deze aanpak ligt in het laagdrempelige 
contact met kinderen, ouders en overige betrokkenen bij de kinderen 
in de school. Hier wordt veel tijd in geïnvesteerd. Daarnaast vertoont 
het team voorbeeldgedrag, zowel naar kinderen als naar ouders. Het 
jaarlijkse kamp waar alle leerlingen aan deelnemen en dat 
plaatsvindt aan het begin van het schooljaar vervult een belangrijke 
functie in het gezamenlijk vaststellen van hoe betrokkenen op 't 
Startblok met elkaar omgaan. Met het beleid sociale media dat de 
school enkele jaren terug heeft geformuleerd besteedt zij aandacht 
aan omgangsvormen op sociale media. Het digitale gedrag van 
leerlingen, team en ouders is congruent met het dagelijkse gedrag van 
de betrokkenen in de school.      
 
Het pedagogisch klimaat is warm en uitdagend 
We waarderen het pedagogisch klimaat als goed aangezien de school 
een warm en uitdagend pedagogisch klimaat weet te realiseren. De 
school hanteert gedragsregels voor team, leerlingen en ouders en 
gebruikt hierbij een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Behalve 
dat we in de lessen zien dat leerlingen ruimte krijgen en uitgedaagd 
worden op eigen niveau, laat de school met het 'kind van de week' 
zien hoe zij insteekt op het welbevinden van leerlingen. Een week lang 
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staat een kind centraal (bij de start van de dag) om te vertellen over 
wat hem of haar bezighoudt. Het kind krijgt het woord en vertelt, de 
klasgenoten luisteren en stellen vragen. Er is tijd en aandacht voor 
elkaar, respect voor verschillen, en grote betrokkenheid.     

4.3. Onderwijsresultaten 

De school realiseert stabiel hoge eindresultaten 
We waarderen de eindresultaten als goed aangezien de school meer 
dan vier jaar op rij stabiel hoge eindresultaten realiseert. Bovendien 
heeft de school nadrukkelijk aandacht voor de leergroei van elke 
leerling. De school heeft goed zicht op haar leerlingen (zie zicht op 
ontwikkeling) en maakt jaarlijks een analyse van zowel de 
schoolpopulatie, de afzonderlijke groepen en de individuele 
leerlingen. Deze rijke gegevens worden ook in groep 8 gebruikt om 
doelgericht te kunnen werken op basis van de leerbehoeften van 
leerlingen. De school stelt ambitieuze doelen voor de cognitieve 
vakken en weet deze te realiseren. Aanvullend hieraan werkt de 
school met portfolio's om de bredere ontwikkeling van leerlingen in 
beeld te kunnen brengen. Ook maakt de school het resultaat van het 
geleerde zichtbaar door producten van sterkere leerlingen als 
materiaal voor andere leerlingen beschikbaar te stellen. 
 
De school kan de resultaten van haar investering in de sociale en 
maatschappelijke competenties meer in beeld gaan brengen 
We beoordelen deze standaard als voldoende en volgen hiermee het 
oordeel van de school in haar zelfevaluatie. De school investeert veel 
in de sociale en maatschappelijke competenties van haar leerlingen. 
Hoewel het resultaat van deze investering zichtbaar en voelbaar is als 
je rondloopt op de school en in gesprek bent met de leerlingen, kijkt 
de school nog niet naar hoe (met welke instrumenten) zij deze 
resultaten systematisch in beeld kan brengen. Hier ligt een mooie 
kans voor de school, aangezien de sociale en maatschappelijke 
competenties niet alleen een middel zijn om te kunnen leren en 
ontwikkelen maar tevens een doel op zich zijn binnen het onderwijs 
(socialisatie/burgerschap).   
 
De school heeft zicht op het vervolgsucces van haar leerlingen 
We waarderen het vervolgsucces als goed omdat de school jaarlijks 
monitort of zij passende adviezen heeft afgegeven. De 
school benut hiervoor de gegevens die zij ontvangt uit het voortgezet 
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onderwijs en legt haar conclusies vast in het document 'oud-leerling 
schoolverloop'. Deze werkwijze is een logisch vervolg op het 
nauwkeurige proces dat de school doorloopt bij de advisering en 
vormt een vast onderdeel van haar kwaliteitszorg.         

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De school weet haar visie waar te maken in de praktijk  
We waarderen de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur als goed. De 
visie van de school zoals uitgewerkt in de schooldocumenten is 
zichtbaar in de praktijk. Hiermee toont de school aan dat zij erin slaagt 
om de vertaalslag te maken van de visie naar het concrete handelen in 
een doorgaande lijn in de school. Dit doet de school door een continu 
cyclisch proces van gegevensverzameling en -analyse, gevolgd door 
verbeter- en borgingsactiviteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld duidelijke 
afspraken over de kwaliteit van het didactisch handelen en nieuwe 
leraren worden zorgvuldig begeleid om zo snel mogelijk aan deze 
maatstaven te kunnen voldoen. Kenmerkend voor de school zijn het 
professionele team en het sterke onderwijskundig leiderschap. De 
directeur ziet zichzelf als cultuurbewaker en geeft invulling aan deze 
rol door op de werkvloer voorbeeldgedrag te vertonen, leraren en 
leerlingen van feedback te voorzien en de kritische dialoog over goed 
onderwijs aan te jagen. 
 
Het team van 't Startblok is eigenaar van de schoolontwikkeling. De 
leraren werken gezamenlijk aan het bereiken van gedeelde 
doelen. Niet alleen de open setting van het gebouw maar ook de open 
cultuur draagt bij aan deze gezamenlijkheid: leraren zien elkaar 
werken, vragen elkaar om hulp en feedback en voelen zich samen 
verantwoordelijk voor alle leerlingen. De leraren weten dat zij het 
verschil kunnen maken voor de leerlingen en zijn intrinsiek 
gemotiveerd om zich steeds verder te ontwikkelen. De 
gesprekkencyclus en de bekwaamheidsdossiers die de stichting heeft 
geïmplementeerd, worden hierbij systematisch ingezet.   
 
De school verantwoordt zich over doelen en resultaten 
De school voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft verantwoording 
en dialoog. We beoordelen de standaard als voldoende en volgen 
hiermee het oordeel van de school. De school verantwoordt zich in de 
schoolgids over de doelen en resultaten. Ook maakt zij duidelijk 
welke bevindingen en maatregelen uit het kwaliteitszorgsysteem zijn 
gekomen en beschrijft zij haar veiligheidsbeleid. De 
informatievoorziening naar ouders verloopt via nieuwsbrieven en de 
schoolapp. Daarnaast organiseert de school meerdere 
informatieavonden per jaar over thema's passend bij de 
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schoolontwikkeling. Deze avonden worden goed bezocht. De school 
organiseert tegenspraak via de medezeggenschapsraad. De 
medezeggenschapsraad vervult een actieve rol als sparringspartner. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: rkbs "De Rossenberg" 

5 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op rkbs 
De Rossenberg. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een 
onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
 
Onderstaande figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De Rossenberg krijgt de waardering 'goede school'. Vanuit een hele 
stevige visie op veiligheid en verbinding als voorwaarde om te komen 
tot leren, werken directie en team gezamenlijk aan verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Zo hebben de leraren goed zicht op de 
ontwikkeling van alle leerlingen, sociaal-emotioneel, en ook cognitief. 
Ook zorgen directie en team vanuit een veelomvattende methode 
voor een veilige omgeving. Dit leidt ertoe dat leerlingen met veel 
plezier naar school gaan, veiligheid ervaren en hoge resultaten 
behalen aan het einde van hun schoolloopbaan. 
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5.1. Onderwijsproces 

De Rossenberg voldoet op alle onderdelen tenminste aan de 
basiskwaliteit. Daarbij hebben de leraren goed zicht op de brede 
ontwikkeling van alle leerlingen en daar waar nodig krijgen leerlingen 
extra ondersteuning of begeleiding. De standaarden zicht op 
ontwikkeling en ondersteuning waarderen wij dan ook als goed. 
 
De brede ontwikkeling van alle leerlingen is goed in beeld 
We waarderen de standaarden zicht op ontwikkeling en 
ondersteuning als goed omdat de leraren er overtuigend in slagen de 
ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en deze kennis weten te 
om te zetten in een passend aanbod. De leraren hebben zowel 
op cognitief als op pedagogisch gebied goed zicht op de ontwikkeling 
van de leerlingen. Dit doen zij door naast toetsen en observaties 
veel tijd in te ruimen voor het voeren van gesprekken met 
de leerlingen. Dit kunnen diagnostische gesprekken zijn naar 
aanleiding van een toets of gemaakt werk. Ook vinden aan het begin 
van het schooljaar bloemgesprekken plaats tussen leraar, ouder en 
kind. Hierin ligt de focus op de talenten van de leerlingen en hetgeen 
zij nodig hebben om volledig tot bloei te komen. De opgedane kennis 
gebruiken leraren om tot een passend aanbod voor alle leerlingen te 
komen, ook voor de leerlingen die een eigen leerlijn hebben. Als een 
leerling een opvallende ontwikkeling doormaakt dan zoeken zij naar 
verklaringen waarbij er veel aandacht is voor het eigen handelen van 
de leraar. Door zaken die opvallen bij een leerling of groepjes 
leerlingen dagelijks bij te houden helpen zij zichzelf om meteen met 
een vervolgactie te kunnen komen. Naast de momenten van 
verlengde instructie tijdens de reguliere lessen starten de leraren aan 
het begin van de dag met een blok waarin individuele of groepjes 
leerlingen extra begeleiding krijgen. 
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Er liggen kansen om onderdelen van het onderwijsproces verder uit te 
diepen 
Zoals hierboven aangegeven voldoen de overige onderdelen van 
onderwijsproces aan de basiskwaliteit. Zo biedt de Rossenberg de 
leerlingen een aanbod aan dat voldoet aan de kerndoelen en past bij 
haar populatie. Ook werkt de school samen met relevante partners 
om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Verdieping en 
versterking van de inhoudelijke samenwerking met zowel voorscholen 
als scholen voor voortgezet onderwijs benoemt de school als een 
ambitie. Tenslotte zagen wij ook dat het didactisch handelen op orde 
is. In de lessen die wij samen met een observant van de school 
bezochten was sprake van actief betrokken leerlingen die zichtbaar 
gericht zijn op leren. De uitleg was helder en aansprekend en in zowel 
instructie als verwerking was afstemming zichtbaar. Er ligt nog een 
kans voor het team om leerlingen eerder los te durven laten. Hierbij 
kunnen de leraren vertrouwen op het goede zicht dat zij hebben op de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

5.2. Schoolklimaat 

Het team creëert een veilige omgeving voor de leerlingen 
Beide standaarden van dit kwaliteitsgebied waarderen wij als 'goed' 
en dus is het schoolklimaat op de Rossenberg goed. De school heeft 
als visie 'de basis om te groeien vanuit veiligheid en verbinding in een 
liefdevolle omgeving' en maakt deze ook waar. De jaarlijkse monitor 
toont aan dat de leerlingen van de school al jaren achtereen zeer 
positief zijn over de ervaren veiligheid. Ook is tijdens het onderzoek 
zichtbaar en voelbaar dat er sprake is van een veilig schoolklimaat. 
Naast de wettelijke verplichte protocollen, de vragenlijsten over 
veiligheid en welbevinden en de vertrouwenspersoon gebruikt de 
school een veelomvattende methode om de sociaal-emotionele 
vaardigheden te ontwikkelen. De focus ligt op veiligheid door 
zelfcontrole, oplossingsgericht denken door anders om te gaan met 
conflicten en de benadering van de school als één familie als vorm van 
verbinding. Deze methode staat als een huis binnen de school en 
wordt zichtbaar gedragen door het hele team. Zo is voor leerlingen 
heel helder wat van hen wordt verwacht. Ook durven leerlingen zich te 
laten zien door zich open en kwetsbaar op te stellen. Het team creëert 
deze omgeving voor de leerlingen door de verschillende elementen 
van de methode structureel en consequent toe te passen. De 
leerlingen ervaren dan ook een doorgaande lijn binnen de school. 
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Voorbeelden van onderdelen van de methode zijn duidelijke 
afspraken over het taalgebruik van de leraren, de breinvriendelijke 
start met veel beweging en de familiemuur, waarop alle leerlingen te 
zien zijn met hun familie. Ook gebruiken alle leraren het wensbord als 
vorm om te leren naar elkaar te luisteren, je kwetsbaar op te durven 
stellen en de ander echt te zien. 

5.3. Onderwijsresultaten 

Alle standaarden van het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten 
beoordelen we tenminste als voldoende. De standaard Resultaten 
waarderen we als 'goed' omdat de school stabiel hoge resultaten 
behaalt op de kernvakken gelet op de leerlingpopulatie. 
 
Stabiel hoge resultaten; kansen om eigen streefdoelen te formuleren 
We waarderen de eindresultaten als goed aangezien de school meer 
dan vier jaar op rij stabiel hoge eindresultaten realiseert. De school 
richt zich niet zozeer op de resultaten, maar meer op de voorwaarde 
om tot leren te komen. In hun zelfevaluatie schrijft de directie dat 
kinderen pas in staat zijn om optimaal te leren als zij zich veilig en 
verbonden voelen. De school is dus sterk gericht op welbevinden als 
voorwaarde om tot leren te komen en laat dit ook in de praktijk zien 
(zie Schoolklimaat). De eindresultaten zijn een gevolg van de sterke 
punten in het onderwijsleerproces. Wel liggen er kansen om eigen 
streefdoelen explicieter te maken voor de kernvakken en na te denken 
over concrete ambities voor andere vakgebieden en vaardigheden. 

5.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie waarderen wij als 
'goed' omdat de kwaliteitscultuur op De Rossenberg goed is. Er liggen 
nog kansen om de kwaliteitszorg te versterken door scherpere doelen 
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te formuleren. 

Het team is doorgegroeid naar een goede professionele cultuur 
Bij ons vorige onderzoek schreven wij dat het team vanuit een gevoel 
van veiligheid en de bereidheid om continu te verbeteren door kan 
groeien naar een goede professionele cultuur. Directie en team laten 
op een overtuigende wijze zien dat ze die stap hebben gezet. Er is nu 
sprake van een goede professionele cultuur. Zo werkt het team gericht 
en met plezier samen aan persoonlijke en schoolontwikkeling. Hierbij 
kennen en gebruiken zij elkaars talenten. De drempel is laag om elkaar 
om hulp of feedback te vragen en hier wordt dan ook gebruik van 
gemaakt. Het team toont eigenaarschap in de uitvoering van het 
jaarplan en analyse van de resultaten op schoolniveau, waarbij 
voortdurend wordt gereflecteerd op eigen handelen. Een volgende 
stap wordt nu verkend, namelijk dat de experts ook lesbezoeken gaan 
uitvoeren op hun kennisgebied. Dit met als doel te bewaken dat 
iedereen dat doet wat is afgesproken en collega's hierbij te 
ondersteunen.  
 
De kwaliteitszorg versterken door te leren van eigen kracht 
Vanuit een stevige visie die in eerste instantie is gericht op veiligheid 
en verbinding werken directie en team aan kwaliteitsverbetering. 
Gezamenlijk bepalen zij aan het einde van het schooljaar wat de 
doelen zijn voor het volgende schooljaar. Dit gebeurt op basis van de 
evaluatie van het lopende jaarplan, de resultatenanalyse, de 
vragenlijsten, het onderlinge gesprek en de observaties in de lessen en 
binnen de school door de directie. Voor de gekozen 
verbeteronderwerpen worden in het jaarplan kwartaaldoelen gesteld 
die ook worden geëvalueerd tijdens 
teamoverleggen. Onderwijskundig leiderschap, een betrokken en 
professioneel team en het gesprek met elkaar maken dat de 
onderwijskwaliteit geborgd is. Wel kan De Rossenberg door te leren 
van zichzelf de kwaliteitszorg op onderdelen nog versterken. Zo kan 
de directie haar zicht op kwaliteit ontwikkelen door explicieter te 
maken wat zij minimaal wil zien in het onderwijsproces. Hierbij kan zij 
gebruik maken van de wijze waarop de methode om sociaal-
emotionele vaardigheden aan te leren is geïmplementeerd en wordt 
geborgd. Na het bepalen van deze lat kan zij aan de hand van 
lesbezoeken cyclisch in kaart brengen in hoeverre de kwaliteit op 
schoolniveau zichtbaar is en welke verbeteringen eventueel nodig zijn 
om de beoogde kwaliteit te bereiken en/of te borgen. 

5.5. Overige wettelijke vereisten 

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 37/46



Resultaten onderzoek goede 
school: pcbs Loysder Hoek 

6 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek 
op Loysder Hoek. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor 
een onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
 Onderstaande figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Loysder Hoek krijgt de waardering 'goede school'. Binnen een veilige 
en gestructureerde omgeving werken directie en team in 
gezamenlijkheid aan continue verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Onderwijskundig leiderschap en een professioneel team zorgen 
ervoor dat belangrijke pijlers van de visie van waaruit gewerkt wordt 
zichtbaar zijn in de praktijk. Deze aspecten, samen met het brede 
aanbod gericht op wereldburgerschap en het ondersteunende 
pedagogische klimaat, zijn de basis voor de waardering goed. 
Leerlingen zijn positief over de school en voelen zich prettig en 
gezien. 
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6.1. Onderwijsproces 

Het kwaliteitsgebied Onderwijsproces beoordelen wij als 
'voldoende'. Loysder Hoek voldoet namelijk op alle onderdelen 
tenminste aan de basiskwaliteit. Daarbij is het brede aanbod een sterk 
punt van de school wat leidt tot de waardering ‘goed’ op deze 
standaard. 
 
Vanuit haar visie op wereldburgerschap realiseert de school een breed 
aanbod 
Het aanbod op Loysder Hoek overstijgt de basiskwaliteit omdat het is 
gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen. Het sterke aanbod is 
op de kerndoelen gebaseerd en sluit aan bij de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. Vanuit het belang dat de school hecht aan 
wereldburgerschap realiseert zij een aanbod op het gebied van Engels 
en sociale en maatschappelijke competenties. Bovendien gebruikt de 
school een thematische (geïntegreerde) aanpak voor wereldoriëntatie. 
Verweven door de verschillende vakgebieden is er structureel 
aandacht voor onderwerpen als onderzoekend leren en kennis van 
andere culturen. Verder heeft Loysder Hoek een doorgaande lijn voor 
onderwijs aan hoog- en meerbegaafde leerlingen. Een kans voor de 
school is om voor de ontwikkelgebieden die zij vanuit haar visie op 
wereldburgerschap structureel aanbiedt verder uit te werken in een 
doorgaande lijn met bijbehorende doelen. Hiermee kan de school dan 
ook inzichtelijk maken in welke mate zij deze bredere 
ontwikkelingsdoelen bereikt. 
 
Er liggen kansen om onderdelen van het onderwijsproces verder uit te 
diepen 
Zoals hierboven aangegeven zijn de overige onderdelen van het 
onderwijsproces op orde. De leraren volgen de ontwikkeling van de 
leerlingen en laten zien dat ze deze kennis gebruiken om hun lessen af 
te stemmen op verschillen tussen (groepen) leerlingen. In 
toenemende mate betrekken de leraren de leerlingen bij hun eigen 
leerproces door samen eigen leerdoelen op te stellen. Ook zet de 
school in op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van de leerlingen door meer in gesprek te gaan met ouders gedurende 
het schooljaar. Beide ontwikkelingen staan nog aan het begin. Een 
volgende stap kan nog worden gezet als het gaat om de 
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ondersteuning van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Een 
belangrijk doel voor dit schooljaar is leraren zelf te leren hoe zij dit 
kunnen opstellen om ze zo meer eigenaar te maken van de aanpak 
voor deze leerlingen. Ook kan het didactisch handelen nog winnen 
aan kracht. In de lessen zagen we rust en structuur en over het 
algemeen een duidelijke uitleg. Opvallend was echter dat de leraren 
veel aan het woord waren. Leraren kunnen het eigenaarschap van 
leerlingen vergroten door ze meer ruimte te bieden, bijvoorbeeld door 
zelf minder aan het woord te zijn en de lessen interactiever in te 
richten. 

6.2. Schoolklimaat 

We waarderen het kwaliteitsgebied Schoolklimaat als 'goed' omdat 
het pedagogisch klimaat goed is. De leerlingen weten namelijk wat 
van hen wordt verwacht en waar ze aan toe zijn. Daarnaast voldoet de 
school aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht voor een 
veilige omgeving. Zo neemt de school jaarijks de verplichte 
veiligheidsmonitor af, analyseert zij de resultaten hiervan en voert 
waar nodig verbeteringen door. Ook heeft de school een anti-
pestcoördinator die bekend is bij de leerlingen. 
 
Door een goed pedagogisch klimaat weten de leerlingen wat van hen 
wordt verwacht en waar ze aan toe zijn 
Het team biedt de leerlingen een positief en ondersteunend klimaat. 
In de school is een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren 
zichtbaar. Leraren geven daarin het goede voorbeeld. Iedereen weet 
waar ze aan toe zijn en dat schept rust. Er is dan ook sprake van 
duidelijke regels en een voorspelbaar pedagogisch klimaat. De 
leerlingen worden gezien en gehoord. Dit is zichtbaar in alle lessen en 
krijgt gerichte aandacht tijdens de lessen die worden gegeven in het 
kader van de methode sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook in de 
leerlingenraad wordt gesproken over samenwerken aan een fijne 
schoolomgeving. 
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6.3. Onderwijsresultaten 

Wij beoordelen alle standaarden van het kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten als voldoende. De leerresultaten op de 
kernvakken voldoen aan de basiskwaliteit. De volgende stap kan zijn 
na te denken over concrete ambities die passen bij de populatie. Dit 
geldt voor de kernvakken alsook voor andere vakgebieden en 
vaardigheden. 
 
Kansen voor de school om eigen streefdoelen te bepalen die passen 
bij de populatie 
De leerresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen 
voldoen aan de wettelijke eisen. Na resultaten die in 2016 en 2017 
onder de norm lagen voor scholen met een vergelijkbare 
leerlingpopulatie liggen ze in 2018 ruim boven deze ondergrens. 
De prognose van de school is dat de resultaten de komende jaren op 
dit niveau blijven. De volgende stap kan zijn concrete ambities 
te formuleren die passen bij de eigen populatie. Ook kan nog worden 
nagedacht over doelen op andere vakgebieden en vaardigheden die 
de school de leerlingen wil meegeven. Onderdelen van het aanbod 
gericht op wereldburgerschap lijken dan voor de hand te liggen, zoals 
bijvoorbeeld sociale en maatschappelijke competenties of Engels. Het 
stellen van doelen is iets wat de school ook nog zou kunnen doen in 
het kader van vervolgsucces. Dit kan door vast te stellen in welke mate 
zij passende adviezen wil geven om vervolgens te bepalen in hoeverre 
deze zijn behaald.  

6.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie waarderen wij als 
'goed' omdat de kwaliteitscultuur op Loysder Hoek goed is. Er liggen 
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nog kansen om de kwaliteitszorg te versterken en de dialoog met 
ouders over de schoolontwikkeling verder te brengen. 
 
Op Loysder Hoek is sprake van een goede kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur op Loysder Hoek is goed. Op de school wordt 
planmatig gewerkt aan vergroten van eigenaarschap bij leraren, 
waarbij zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en pro-activiteit veel 
aandacht krijgen. Leraren zijn betrokken bij de schoolontwikkeling 
door de dialogen die in de school worden gevoerd over de 
onderwijsresultaten en de implementatie van methodes. Ze stellen 
elkaar dan vragen en zijn bereid om met zijn allen te zoeken 
naar verklaringen en oplossingen. Een ander voorbeeld van het 
teamleren is de wijze waarop zij volgens een vaste vorm lessen 
begrijpend lezen samen voorbereiden, samen kijken naar de 
uitvoering hiervan door een van de leraren en de lessen vervolgens 
samen evalueren. Met als doel de lessen effectiever te 
maken. Tenslotte werken leraren voortdurend aan het verder 
vergroten van hun bekwaamheid door zich te scholen. Hiervoor is 
onder meer op stichtingsniveau een aanbod beschikbaar. Dit heeft 
ertoe geleid dat er veel expertise beschikbaar is binnen het team 
waarvan iedereen profiteert. Er zijn specialisten op het gebied van 
rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, cultuur, lezen, 
internationalisering, ict, gedrag en hoogbegaafden. 
 
Kwaliteitszorg is op orde, maar kan doelgerichter en planmatiger 
Vanuit een duidelijke visie die is uitgewerkt in een aantal pijlers 
werken directie en team aan kwaliteitsverbetering. Voorbeelden 
hiervan zijn de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 
teamleren. Om de uitvoering hiervan te borgen en verder te 
verstevigen staan alle pijlers op gezette tijden op de agenda van 
de teamoverleggen. Onderwijskundig leiderschap, een betrokken en 
professioneel team en het gesprek met elkaar maken dat de 
onderwijskwaliteit geborgd is. Wel kan Loysder Hoek de kwaliteitszorg 
op onderdelen nog versterken. Zo kan de directie haar zicht op 
kwaliteit ontwikkelen door explicieter te maken wat zij minimaal wil 
zien in het onderwijsproces. Na het bepalen van deze lat kan zij aan de 
hand van lesbezoeken cyclisch in kaart brengen in hoeverre de 
kwaliteit op schoolniveau zichtbaar is en welke verbeteringen 
eventueel nodig zijn om de beoogde kwaliteit te bereiken en/of te 
borgen. Op deze manier kan het kritische gesprek dat het team 
gewend is te voeren nog meer aansluiten bij dat wat om verbetering 
vraagt. Een andere kans voor de school is om het jaarplan meer eigen 
te maken en in te zetten als ondersteunend document binnen het 
stelsel van kwaliteitszorg. 
 
Verantwoording en dialoog op orde 
Loysder Hoek verantwoordt zich op een wijze die op hoofdlijnen 
voldoet aan de wet. Een aandachtspunt betreft het opnemen van 
gedane bevindingen en maatregelen die de school neemt in het kader 
van de kwaliteitszorg (artikel 13, lid 1 onder o). De school voert de 
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dialoog met relevante partners in de omgeving van de school, zoals 
het samenwerkingsverband en zorgaanbieders. Hierbij zet de school 
erg in op de ouderbetrokkenheid. Dit resulteert al in een toenemende 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de 
leerlingen. Kansen liggen er nog voor de school om de ouders niet 
alleen bij de ontwikkeling van hun eigen kind, maar ook bij de 
ontwikkeling van de school te betrekken. 

6.5. Overige wettelijke vereisten 

Een aandachtspunt is het vermelden van de vrijwilligheid van de 
ouderbijdrage (artikel 13, lid 1 onder e WPO). De school doet dit op 
pagina 19 in de schoolgids maar laat dit na op pagina 2. De 
school heeft dit tijdens de conceptfase van het rapport aangepast, 
zodat nu overal duidelijk staat vermeld dat het een vrijwillige 
ouderbijdrage betreft. 
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Reactie van het bestuur 7 . 
Wij willen u allereerst bedanken voor het inspectierapport over onze 
stichting Voila en de bezochte scholen. Wij hebben de complimenten 
en de concrete aanbevelingen tot ons genomen. 
 
We onderschrijven met u dat we als stichting een goed stelsel van 
kwaliteitszorg hebben ingericht om planmatig te werken aan de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het bestuur zal vanuit deze 
stevige structuur de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur op de 
scholen verder versterken. Uw rapport zal als basis dienen voor het 
Koersplan dat als grondlegger gebruikt zal worden voor het 
Strategisch Beleidsplan 2020-2025. Het uitspreken van hogere 
ambities en deze vertalen naar heldere doelen zal in het nieuw te 
schrijven Strategisch Beleidsplan een prominente plaats krijgen. 
 
Verheugend is het gegeven dat u vaststelt dat het bestuur voldoet aan 
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. Voila is een 
financieel gezonde organisatie die scherp aan de wind zeilt. Het 
bestuur realiseert zich terdege dat menig doel slechts realiseerbaar is 
als er een goede financiële basis aan ten grondslag ligt. 
 
Waar we blij mee zijn, is dat u de standaard Verantwoording en 
dialoog als ”goed” heeft beoordeeld. Het bestuur beoogt transparant 
te zijn over het eigen doen en laten naar alle betrokkenen te weten 
ouders en leerkrachten, de leden van de Raad van Toezicht, de leden 
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Gemeente. 
Het bestuur hecht veel waarde aan goede relaties met relevante 
partners. Samen kunnen we veel meer! 

 
Waar we trots op zijn is dat u de scholen 't Startblok, De Rossenberg 
en Loysder Hoek met “goed” heeft beoordeeld. U hebt uw onderzoek 
zeer kritisch verricht. Hierdoor krijgt uw beoordeling nog meer 
gewicht. Ook al zijn de scholen "goed" door u beoordeeld, u heeft 
 toch de moeite genomen om voor iedere school nog concrete 
aanbevelingen mee te geven om het onderwijsproces nog meer te 
optimaliseren. Uw betrokkenheid bij de kwaliteitsverbetering van de 
genoemde scholen stellen wij zeer op prijs. 
 
De resultaten van uw verificatieonderzoek uitgevoerd op De Holm en 
De Bongerd heeft u beoordeeld met een voldoende en een 
onvoldoende. Bij De Holm constateert u een vooruitgang vergeleken 
met het laatste onderzoek van de inspectie. Het verbetertraject is nog 
niet ten einde. Het team van De Holm is ambitieus. We onderschrijven 
uw observatie dat de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is op De Holm. 
Helaas heeft u moeten constateren dat de kwaliteitscultuur op de 
Bongerd nog onvoldoende is. Hoewel de directie en het team van De 
Bongerd stappen hebben gezet ter verbetering van het primaire 
proces, is het op dit moment nog onvoldoende. U heeft het bestuur 
hiervoor een herstelopdracht gegeven. In het najaar van 2019 zal het 
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bestuur aantonen dat er sprake is van een professionele cultuur op De 
Bongerd. Het team is onmiddellijk na uw bezoek en beoordeling in 
een hoger tempo gaan werken om aan deze kwaliteitseis te voldoen. 
Die afspraak staat! 
 
Tenslotte wil het bestuur de directies en de teams van 't Startblok, De 
Rossenberg, Loysder Hoek, De Bongerd en De Holm hartelijk danken 
voor de grote betrokkenheid die wij als bestuur hebben gevoeld 
tijdens het inspectiebezoek. Tevens dankt het bestuur de 
clusterdirecteuren, het kwaliteitsteam, de leden van de Raad van 
Toezicht en de leden van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad voor hun inbreng. De openheid en de 
kritische blik ten dienste van het verbeteren van het onderwijs staat 
voor wat Voila wil zijn. Een organisatie waar ieder kind meetelt. 
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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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