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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 Stichting Kindante, leren leren, 
leren leven. 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 kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële 
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. Tevens heeft het 
bestuur voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen. Scholen leveren het bestuur gegevens aan via de 
voortgangsrapportages, het bestuur voert regelmatig gesprekken en 
bezoekt de scholen. Hierdoor heeft het bestuur op tijd in de gaten of 
het op een school niet goed gaat. Als dat laatste het geval is, 
intensiveert het bestuur het toezicht en stuurt op verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 
Op de scholen die we hebben onderzocht, zien we dat de speerpunten 
uit de strategische agenda gestalte krijgen. Iedereen werkt vanuit zijn 
eigen rol aan de ontwikkeling van het onderwijs. Bovendien zorgt het 
bestuur ervoor dat alle medewerkers zich kunnen scholen en 
stimuleert het om samen het onderwijs te verbeteren.  
 
Wat moet beter? 
Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig zijn. In de 
jaarstukken 2018 ontbreekt een rapportage over de aanwezigheid en 
werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 
Er zijn goede initiatieven om met scholen binnen en buiten de 
stichting samen te werken. Maar het bestuur moet er dan wel op 
toezien dat deze samenwerking binnen de wettelijke kaders plaats 
vindt.   
 
Wat kan beter? 
Een onderdeel dat in het jaarverslag kan worden verbeterd is hoe 
intern toezicht gehouden wordt op de doelmatige besteding van het 
geld dat het bestuur krijgt van het Rijk. 
Een ander punt voor verbetering gaat over de rapportages. De 
directeuren maken rapportages ter verantwoording aan het 
bestuur. Deze rapportages bevatten vooral een beschrijving van de 
bevindingen en de uitgevoerde activiteiten en gaan minder over de 
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effecten die zijn bereikt. Ook zien we in de rapportages onvoldoende 
terug hoe de scholen borgen wat goed gaat. Ze geven wel aan op 
welk moment een evaluatie plaatsvindt, maar niet op welke wijze. 
 
Vervolg 
We hebben vertrouwen in het bestuur. In principe voeren we over vier 
jaar opnieuw een onderzoek uit. Als we ernstige risico's zien, kunnen 
we besluiten om eerder te komen. Afzonderlijke scholen kunnen 
tussentijds voor een stelselonderzoek geselecteerd worden. 
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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 maanden januari en februari 2020 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Kindante, leren leren, 
leren leven. 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. 

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We 
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de 
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. 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 
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sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid 
Vanaf schooljaar 2018/2019 maakt het toezicht op de regelgeving 
rondom registratie en melding van aan- en afwezigheid onderdeel uit 
van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op 
bestuursniveau. We onderzoeken bij ieder bestuur één van de scholen. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. Dit 
onderzoek was bij Kindante niet aan de orde. 
 
• 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. Kindante heeft hier geen gebruik van 
gemaakt. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. Ook 
dit was bij Kindante niet aan de orde. 
 
• Stelselonderzoek 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een 
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaande tabel 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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verificatie 

School 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod        ●    ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling     ●       

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(SBO en NK) 

       ●   ● 

OP3 Didactisch handelen        ●   ● 

OP6 Samenwerking ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

OP7 Praktijkvorming/stage    ●        

SK1 Veiligheid        ●   ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg   ●  ●  ●   ●  

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog  ● ●  ●  ●   ●   

1. Xaveriusschool so Geleen (04EP) 
2. RK bs. Lahrhof (15XN) 
3. Obs De Springdonk (23CJ) 
4. Xaveriusschool vso (04EP) 
5. Xaveriusschool so Sittard (04EP) 
6. Sbo De Blinker (02RS) 
7. Bs. Munstergeleen (06MC) 
8. Bs. Petrus Canisius, Opvangklassen (08QW-C2) 
9. De Kring (03BR) 
10. Kindcentrum Aelse (04XL) 
11. Obs De Driepas, locatie Taalschool (06CQ-C2) 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. Naast het college van bestuur, hebben we ook 
gesproken met vertegenwoordigers van de raad van toezicht en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, medewerkers van het 
stafbureau, medewerkers van het KindanteKwadrant en verschillende 
samenwerkingspartners van Kindante. Daarnaast hebben we op de 
scholen gesproken met leerlingen, ouders, leraren, intern begeleiders, 
zorgcoördinatoren en directeuren. 
 
De onderzoeksactiviteiten op de scholen waren erop gericht na te 
gaan hoe het bestuur zicht heeft en stuurt op het (voorgenomen) 
beleid, of dit terug te zien is in de scholen en op welke wijze daarover 
verantwoording wordt gevraagd en afgelegd. We hebben dit 
onderzocht aan de hand van de thema's: "Professionele cultuur" en 
"Verbindingen aan gaan met partners (intern en extern 
samenwerken)". Daarnaast is per school de kwaliteit van een aantal 
standaarden beoordeeld. Met uitzondering van Kindcentrum De Eik 
(08QS), waar we uitsluitend de registratie en melding van aan- en 
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afwezigheid onderzocht hebben. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

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

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

art. 4b, WPO; 
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht 

bij Kindcentrum De Eik (08QS) art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 27c 
Leerplichtwet 1969; art. 6; 8 lid 12; 13 lid 1 onder k; 40, 40c WPO. 

 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over Kindante en de scholen bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken en in hoofdstuk 4 staan de resultaten van 
het onderzoek naar registratie en melding van aan- en afwezigheid. 
In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de 
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. We geven 
overigens alleen weer wat het samenvattend oordeel is op het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. In het eerste vierjaarlijks 
onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs 
namelijk nog geen samenvattend oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. 
Verder is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met 
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op 
de scholen. Daarnaast laat de figuur zien 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 vraag met 'ja'. Het bestuur heeft een systeem 
van kwaliteitszorg ingevoerd, waarmee het de basiskwaliteit van het 
onderwijs op de scholen kan waarborgen en de onderwijskwaliteit kan 
verbeteren. De visie en de speerpunten, zoals vastgelegd in het 
strategisch beleid en de strategische agenda, worden breed gedragen 
in de organisatie. Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd 
door de ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en 
besluitvorming. 
Ook het financieel beheer is in orde. Wij zien op dit moment geen 
financiële risico’s die het voortbestaan van het bestuur binnen nu en 
twee jaar in gevaar kunnen brengen. Hiermee voldoet het bestuur aan 
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

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. 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. 

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
We beantwoorden deze vraag met 'ja' en beoordelen de standaard 
Kwaliteitszorg (KA1) als Voldoende. We vinden dat het bestuur voldoet 
aan de basiskwaliteit zoals die in de wettelijke eisen is vastgelegd. Op 
basis van de gesprekken die we hebben gevoerd, de documenten die 
we hebben ingezien en de verificatieonderzoeken stellen we vast dat 
het bestuur met dit stelsel van kwaliteitszorg zicht heeft op de 
basiskwaliteit. 
 
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht dat cyclisch, 
systematisch en planmatig is. Via verschillende instrumenten, onder 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 10/35



andere de Kindante vroegsignalering, monitoring van de 
onderwijsresultaten en voortgangsrapportages die door de 
directeuren worden opgesteld, beschikt het bestuur over belangrijke 
gegevens over de kwaliteit van het onderwijs, zoals de behaalde 
leerlingenresultaten, zicht op ontwikkeling en begeleiding, de sociale 
veiligheid en het pedagogisch klimaat. Via het KindanteKwadrant 
heeft het bestuur zicht op de passende ondersteuning die geboden 
wordt aan de scholen inzake de basisondersteuning niveau 1 tot en 
met 4 en de extra ondersteuning. Bovendien vinden er regelmatig 
voortgangsgesprekken plaats met de procesbegeleider van domein 
onderwijs en met de directeuren van de scholen. De 
voortgangsrapportages worden ook besproken met de domeinen 
financiën, personeel, facilitaire zaken en ICT. Ditzelfde geldt voor het 
integraal begrotingsgesprek waarbij de schoolleiding in gesprek gaat 
met de stafleden van de verschillende domeinen. Een ander onderdeel 
van het stelsel zijn de Kindante interne visitaties, met als doel inzicht 
te verkrijgen in de sterke- en ontwikkelpunten van de school om zo te 
komen tot kwaliteitsverbetering. Daarnaast komt ook het college van 
bestuur jaarlijks uitgebreid op de scholen kijken. 
 
Het bestuur stuurt ook op verbetering. Hierbij geeft het bestuur de 
clusters, scholen, directeuren en stafleden van het BURO meer eigen 
verantwoordelijkheid om het eigen onderwijs vorm te geven en verder 
te ontwikkelen. Tegelijkertijd constateren we dat het bestuur daarmee 
zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Het bestuur houdt 
systematisch zicht op mogelijke risico’s. Als de informatie uit het 
stelsel van kwaliteitszorg of de schoolorganisatie daartoe aanleiding 
geeft, stuurt het bestuur bij en/of grijpt het in, zoals blijkt uit de 
interventies die het bestuur in de afgelopen periode op enkele scholen 
heeft uitgevoerd. 
 
We constateren dat het bestuur de vertaling van de visie en doelen 
naar de scholen maakt. Vanuit een duidelijke onderwijskundige visie, 
personele visie en kwaliteitscultuur maakt Kindante vanuit het 
strategisch beleid en de strategische agenda een verbinding met de 
scholen. Dit doet het bestuur op de eerste plaats door het creëren van 
een breed draagvlak bij de totstandkoming van de strategische 
agenda en doorontwikkeling van ontwikkelthema’s. Middels 
(net)werkgroepen bestaande uit een vertegenwoordiger van ieder 
cluster, de domeinverantwoordelijke en een of meer stafleden van het 
BURO worden gemeenschappelijke beleidsstukken voorbereid, 
praktische kaders en handreikingen vorm gegeven en samenwerking 
tussen de clusters en het BURO gegarandeerd. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het nieuwkomersbeleid dat Kindante specifiek heeft 
opgesteld. Dat beleid is tot stand gekomen, mede door de leraren en 
intern begeleiders zélf (de specialisten). Op de tweede plaats maakt 
het bestuur gebruik van 13 kwaliteitsindicatoren, uitgewerkt in 
concreet zichtbare verschijningsvormen. Deze kwaliteitsindicatoren 
zijn de standaard bij alle instrumenten die Kindante inzet om zicht te 
krijgen op de onderwijskwaliteit. 
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We hebben de vertaling van de visie en doelen onderzocht bij de 
thema’s uit de strategische agenda: ‘Professionele cultuur’ en 
‘Verbindingen aangaan met partners (intern en extern samenwerken)’. 
Tijdens de verificatieonderzoeken zien we dat de scholen 
daadwerkelijk werken aan deze thema’s. Bij het thema ‘Verbindingen 
aangaan met partners (intern en extern samenwerken)’ uit zich dat op 
alle niveaus: leerlingen werken samen middels coöperatieve 
werkvormen, een groot deel van de leraren participeert in 
kenniskringen, directeuren werken samen in clusters. Sterk is ook de 
samenwerking met ouders, die op een aantal van de bezochte scholen 
als educatief partner fungeren. De scholen stemmen goed af met de 
toeleidende scholen en voorschoolse voorzieningen, ook de warme 
overdracht naar het voortgezet onderwijs is georganiseerd. Een ander 
sterk voorbeeld is de samenwerking met de jeugdhulpverlening en de 
geestelijke gezondheidszorg in het speciaal onderwijs. De standaard 
samenwerking (OP6) die we in het kader van dit thema onderzoeken, 
is ook op de meeste scholen van goede kwaliteit. We plaatsen een 
kanttekening bij de samenwerking van sbo De Blinker en so Xaverius 
in Geleen. Het betreft op zich een rijk initiatief met als doel leerlingen 
een breder onderwijsaanbod te bieden. Maar het bestuur moet er op 
toezien dat deze samenwerkingsvorm voldoet aan wet- en 
regelgeving (artikel 69 WPO, artikel 24 en 70 WEC). 
 
Ruimte voor verdere ontwikkeling 
We zien op enkele onderdelen nog kansen voor verdere ontwikkeling. 
Een eerste opmerking betreft de voortgangsrapportages die door de 
directeuren worden opgesteld. Deze bevatten nu nog vooral een 
beschrijving van de bevindingen en de uitgevoerde activiteiten en 
gaan minder over de effecten die zijn bereikt. Een tweede opmerking 
in dit verband betreft de borging van datgene wat goed gaat. We zien 
dit element te weinig terug in de rapportages. Weliswaar wordt 
aangegeven op welk moment de evaluatie plaatsvindt, maar niet op 
welke wijze. Een derde opmerking betreft de constatering dat het 
bestuur te weinig stuurt om inzage te krijgen in de 
onderwijsresultaten op de sbo- en (v)so scholen. Eveneens ontbreekt 
in dit verband een normering: wat streven we na en wanneer zijn we 
tevreden met de behaalde resultaten? 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
We beantwoorden ook deze vraag met ‘ja’ en waarderen de standaard 
Kwaliteitscultuur (KA2) als Goed. Het bestuur realiseert een 
kwaliteitscultuur die voldoet aan de wettelijke vereisten, maar die ook 
sterke eigen aspecten van kwaliteit bevat. Zoals uit de 
verificatieonderzoeken en de gesprekken naar voren komt, zien we 
dat ook de professionele cultuur zich binnen de organisatie en op de 
scholen ontwikkelt. De standaard die we in het kader van dit thema 
hebben onderzocht is op de scholen als voldoende beoordeeld of als 
goed gewaardeerd. 
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Als het gaat om de basiskwaliteit stellen we in de eerste plaats vast 
dat het bestuur handelt volgens de code goed bestuur van het primair 
onderwijs. Deze handelswijze leidt tot een integere en transparante 
organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan 
de ontwikkeling van het onderwijs – Kaizen – elke dag een beetje 
beter. 
Vanuit het speerpunt uit de strategische agenda professionele cultuur 
zet het bestuur in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Iedereen krijgt volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen. 
Daarvoor organiseert en faciliteert het bestuur onder andere scholing 
en intervisie voor schoolleiders, intern begeleiders en medewerkers en 
zijn er Kindante kenniskringen. De stafleden van het BURO en het 
KindanteKwadrant stimuleren en ondersteunen de professionele 
ontwikkeling en werken vanuit hun rol aan de verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Daarbij vindt het bestuur het belangrijk, dat hierbij 
de rol van de procesbegeleiders helder en zuiver is; zeker bij coaching 
is vertrouwelijkheid de basis. 
 
Op het niveau van bestuur en scholen zien we een professionele 
kwaliteitscultuur die gekenmerkt wordt door een breedgedragen visie 
en hoge ambities. Als het gaat om het niveau van het bestuur hebben 
we waargenomen dat het bestuur het ‘Kindante DNA’ zelf nadrukkelijk 
uitdraagt. Er wordt gewerkt in open ruimtes, wat resulteert in korte 
lijnen, effectiviteit en een transparant werkveld. Het stimuleert 
eveneens een integrale samenwerking waarbij vanuit de verschillende 
domeinen steeds meer integraal wordt geadviseerd aan bestuur en 
scholen. 
Het bestuur stuurt aan op een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor zowel medewerkers als voor de kwaliteit en inrichting van het 
onderwijs: “zacht waar het kan, hard waar het moet” en “decentraal 
waar het kan, centraal waar het moet”. Een mooi voorbeeld van 
decentralisatie is de vervangerspool die voorheen op bestuursniveau 
was ingericht en momenteel is verdeeld over de clusters. Daarmee 
krijgen de clusters de verantwoordelijkheid voor de begeleiding, inzet 
en beoordeling van hun medewerkers uit de vervangerspool. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
 
We beantwoorden ook deze vraag met 'ja' en we beoordelen de 
standaard Verantwoording en dialoog (KA3) als Voldoende. We vinden 
dat het bestuur voldoet aan de basiskwaliteit. 
 
We stellen vast dat zowel het bestuur als de scholen tegenspraak 
hebben georganiseerd. Dat gebeurt door ouders en personeel te 
betrekken bij beleids- en besluitvorming. Op de tweede plaats legt het 
bestuur verantwoording af door het schrijven van een jaarverslag. Dit 
jaarverslag is ook toegankelijk voor alle geïnteresseerden via de 
website. Conform de wet verantwoordt het bestuur zich ook aan de 
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intern toezichthouder en aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 
 
Een sterk punt is de investering in de actieve dialoog met de 
omgeving. Eén van de strategische speerpunten is “het bieden van een 
nu en in de toekomst kwalitatief goed integraal ontwikkelaanbod”. 
Daartoe investeert Kindante in samenwerking met een brede waaier 
aan kindpartners zoals kinderdagverblijven, peuteraanbod, 
buitenschoolse opvang en ook sportverenigingen, culturele 
instellingen, paramedische zorgaanbieders en andere 
maatschappelijke partners. In dat verband hecht het bestuur grote 
waarde aan de actieve dialoog met de omgeving. Daarbij neemt het 
bestuur het initiatief door bijvoorbeeld te participeren in netwerken 
die er toe doen voor kwaliteit van onderwijs en kinderopvang. Het 
bestuur constateert dat de samenwerking niet altijd soepel verloopt 
en dat er een groot verschil bestaat tussen de organisaties als het gaat 
om constructieve samenwerking. 
 
Ruimte voor verdere ontwikkeling 
We zien op enkele onderdelen nog kansen voor verdere 
ontwikkeling. Voor de gmr en voor de mr van vso Xaverius kan het 
bestuur overwegen een leerling te werven. 
Een ander punt van aandacht is de verantwoording naar buiten zoals 
ouders en externe stakeholders. Uit de verificatieonderzoeken komt 
naar voren dat enkele scholen op dit moment maar summier of geen 
verantwoording afleggen over de kwaliteit van het onderwijs, de 
schoolontwikkeling en de resultaten die ze daarmee boeken. Ook voor 
scholen is het van belang om in de schoolgids aan onder andere de 
ouders te laten zien wat de effecten van het aangeboden onderwijs 
zijn. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor Financiële continuïteit en Financiële rechtmatigheid. Voor 
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en 
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Liquiditeit (current 
ratio) 

< 0,75 
of < 0,50 

1,80 1,91 2,14 2,05 2,11 2,49 2,54 2,54 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,70 0,72 0,74 0,74 0,74 0,78 0,79 0,79 

Weerstandsvermogen < 5% 20,16% 19,57% 18,25% 18,42% 18,76% 18,87% 19,18% 19,18% 

Huisvestingsratio > 10% 
of > 15% 

7,08% 6,30% 6,44% nvt nvt nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -1,06% -0,13% -0,33% -0,25% -0,05% 0,00% -0,15% -0,15% 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te 
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting 
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het 
bestuur. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
Tijdens het onderzoek is aangegeven dat in de meerjarenbegroting 
rekening is gehouden met de nadelige effecten die het bestuur 
ondervindt van wijzigingen in onder andere de 
bekostigingssystematiek. 
 
Voor de verslaglegging wijzen wij op het volgende aandachtspunt: 
 
De verantwoording in het bestuursverslag van het bestuur moet 
volledig zijn (artikel 4, lid 4, van de Rjo). Zodat de interne 
toezichthouders, de medezeggenschap en andere belanghebbenden 
kunnen begrijpen welke keuzes het bestuur maakt en welke 
ontwikkelingen het verwacht. Een onderdeel van de 
continuïteitsparagraaf ontbreekt in het bestuursverslag over 2018. Het 
betreft: 
 

• Toelichtingen over de manier waarop het interne 
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. 

 
Wij verwachten dat het bestuur dit verbetert vanaf het eerstvolgende 
bestuursverslag. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Toelichtingen over de manier waarop 
het interne risicobeheersingssysteem 
is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. 

Het bestuur zorgt ervoor dat 
voortaan in het bestuursverslag 
verantwoording over de inrichting en 
het functioneren van het interne 
risicobeheersingssysteem is 
opgenomen. 

Aan de hand van de jaarstukken 2019 
stellen wij vast of herstel is 
uitgevoerd. 
 
 

Scholen 

Xaverius vso LW&TC 
Sittard 
Samenwerking met een niet-
bekostigd mbo-instituut (Unik). 
(Artikel 10b8 en 10b9 WVO, WEB, 
artikel 7.2.2. lid 1 en 3) 

Het bestuur beëindigt vóór uiterlijk 1 
oktober 2020 de samenwerking met 
Unik. In plaats daarvan realiseert het 
bestuur een samenwerking met een 
bekostigd ROC. 
 
Deze tekortkoming heeft de 
inspectie al vóór het vierjaarlijks 
onderzoek vastgesteld en is tijdens 
het vierjaarlijks onderzoek opnieuw 
op de school ter sprake gebracht. Het 
bestuur heeft intussen al stappen 
ondernomen om deze tekortkoming 
voor  1 oktober 2020 op te heffen. Er 
loopt een pilot met het Vista College. 

We gaan in schooljaar 2020/2021 na 
of het bestuur de samenwerking met 
Unik beëindigd heeft. 

goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten 
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze 
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
 
Bij ons onderzoek kwam het volgende onderwerp aan de orde: 
 
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. 
In het bestuursverslag 2018 is beschreven dat de raad van toezicht 
onder andere als taak heeft toezicht te houden op de doelmatige en 
rechtmatige besteding van de middelen. Een verantwoording over de 
manier waarop zij daar uitvoering aan hebben gegeven ontbreekt. Wij 
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen 
hieraan meer aandacht te geven. 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 
Wel zal de inspectie separaat een onderzoek instellen naar de 
rechtmatige verkrijging van de bekostiging bij het so/sbo. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

De Blinker sbo /Xaverius so Geleen 
Onrechtmatige vermenging van 
leerlingen (artikel 69 WPO, artikel 24 
en 70 WEC) 
 

Het bestuur richt de 
onderwijssituatie binnen zijn scholen 
zo in dat deze voldoet aan de 
wettelijke grondslag voor 
bekostiging en symbiose. 

De inspectie stelt separaat een 
onderzoek in naar de rechtmatige 
verkrijging van de bekostiging bij het 
so/sbo. 

Xaverius so Geleen 
Schoolgids bevat niet de wettelijk 
vereiste informatie 
(artikel 22 WEC) 

Het bestuur ziet erop toe dat de 
schoolgids informatie bevat over 
leerresultaten en effecten van 
gerealiseerde verbeteractiviteiten. 

De inspectie controleert de 
schoolgids 2020/2021 van Xaverius 
so Geleen. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In de verificatieonderzoeken zijn we aan de hand van elementen van 
de thema's "Professionele cultuur" en "Verbindingen aan gaan met 
partners (intern en extern samenwerken)" nagegaan hoe het bestuur 
stuurt op het (voorgenomen) beleid, of dit terug te zien is in de 
scholen en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd. 
In hoofdstuk 1 is te zien welke standaarden op welke scholen zijn 
onderzocht. Onze bevindingen worden in dit hoofdstuk kort per 
school toegelicht. 

3.1. Xaveriusschool so Geleen 

OP6 Samenwerking 
We beoordelen de standaard Samenwerking als Voldoende. In het 
belang van de leerlingen werkt so Xaverius Geleen constructief samen 
met partners binnen en buiten de stichting. Er is een intensieve 
samenwerking met sbo De Blinker, waarmee de school sinds enkele 
jaren onder één dak gehuisvest is. Het personeel van beide scholen 
vormt één team met een gezamenlijk managementteam en een 
overkoepelend zorgteam. In clusters wordt met elkaar aan 
speerpunten gewerkt. Leerlingen met ontwikkelings-, leer- en 
gedragsproblemen profiteren van de ruime expertise die bij het 
personeel van beide scholen aanwezig is en verder ontwikkeld wordt. 
De leerlingen krijgen de kans om onderwijsactiviteiten te volgen in 
een leeromgeving die aansluit bij hun didactische mogelijkheden en 
specifieke pedagogische ondersteuningsbehoeften. Het betreft op 
zich een goed initiatief met als doel leerlingen een breder 
onderwijsaanbod te bieden. Maar het bestuur moet erop toezien dat 
deze samenwerkingsvorm voldoet aan de wet- en regelgeving (artikel 
69 WPO, artikel 24 en 70 WEC). 
 

KA2 Kwaliteitscultuur 
De Kwaliteitscultuur waarderen we als Goed. De meeste leerkrachten 
hebben gespecialiseerde vervolgopleidingen afgerond en zetten hun 
specialisme ook groepsoverstijgend in. Om de kwaliteit van het 
onderwijsproces verder te ontwikkelen heeft de school gekozen voor 
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een werkwijze met werkgroepen, die elk één van de vier 
schoolthema’s uitwerkt en ondersteunt. Ieder teamlid is verbonden 
aan een van de werkgroepen. In periodieke teambijeenkomsten bij de 
innovatiemuur informeren de collega’s per cluster elkaar hoever ze 
zijn met de ontwikkelingen, wat goed gaat en waar nog verbetering 
mogelijk is. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als 
Voldoende. De school voldoet grotendeels aan de wettelijke 
bepalingen. Maar de verantwoording aan ouders in de schoolgids 
schiet tekort (artikel 22 WEC). Leerresultaten en effecten van 
verbeteractiviteiten ontbreken. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.2. R.K. basisschool Lahrhof 

OP6 Samenwerking 
Wij waarderen de standaard samenwerking (OP6) als Goed. In het 
belang van een goede ontwikkeling van de leerlingen is er een warme 
overdracht met de voorschoolse voorziening. Met het voortgezet 
onderwijs zijn goede contacten om de leerlingen goed voor te 
bereiden op het vervolgonderwijs en vanuit de school een warme 
overdracht te verzorgen voor de plaatsing van de leerlingen. De 
samenwerking met het Samenwerkingsverband, KindanteKwadrant 
en externe zorgverleners verloopt naar tevredenheid van de school. 
Ouders die wij gesproken hebben bevestigen dit beeld. 

KA2 Kwaliteitscultuur 
Deze standaard hebben we als Voldoende beoordeeld. De school 
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voldoet aan de basiskwaliteit. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
De standaard Verantwoording en dialoog (KA3) hebben we als 
Voldoende beoordeeld. De school voldoet aan de wettelijke eisen 
voor deze standaard. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.3. Openbare basisschool De Springdonk 

OP6 Samenwerking 
De kwaliteit van de Samenwerking (OP6) is Goed. De school werkt 
intensief samen met partners in en buiten de school. De ouders 
worden actief betrokken bij, en spelen een actieve rol in het leerproces 
van de leerlingen: er is sprake van educatief partnerschap. Bovendien 
vindt er een verregaande samenwerking plaats met de voorgaande 
scholen en met het vervolgonderwijs door middel van de uitwisseling 
van informatie over het presteren en sociaal-emotioneel functioneren 
van leerlingen. De doorlopende lijn is zichtbaar ten aanzien van de 
cognitieve ontwikkeling en resultaten van de leerlingen. 

KA1 Kwaliteitszorg 
De kwaliteit van de Kwaliteitszorg (KA1) is Voldoende. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
De Kwaliteitscultuur (KA2) is als Voldoende beoordeeld. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen betreffende de professionaliteit. 

Overige wettelijke vereisten 
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Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.4. Xaveriusschool vso Sittard 

OP6 Samenwerking 
We beoordelen de standaard samenwerking als Voldoende. 
In het belang van de leerlingen onderhoudt de school goede 
contacten met verschillende relevante samenwerkingspartners. Deze 
contacten zijn positief van invloed op onder andere het 
onderwijsaanbod, de leerlingenzorg en de overstap naar 
vervolgvoorzieningen. Daarnaast is er sprake van een professionele 
uitwisseling met collega’s binnen de stichting om kennis te delen en 
van elkaar te leren. 
 
OP7 Praktijkvorming Stage 
We waarderen de standaard Praktijkvorming/Stage als Goed. 
De school beseft in hoge mate welke factoren belangrijk zijn om het 
loopbaantraject van de leerlingen succesvol te laten zijn, en zet daar 
doeltreffend op in. 
In de onderbouw van het arbeidsmarktgerichte profiel krijgen de 
leerlingen de gelegenheid zich op het beroepsleven te oriënteren 
onder andere door bij bedrijven op excursie te gaan. Vanaf 
leerjaar 3 doorlopen de leerlingen een traject voor praktijkvorming en 
stage, dat zo goed mogelijk aansluit bij affiniteiten en mogelijkheden. 
Het traject kent een goed doordachte opbouw. Eerst vinden er interne 
en daarna externe groepsstages plaats. Aan het einde van het traject 
volgen de leerlingen individuele externe stages. Bij het traject zijn een 
stagecoördinator, een stagecoach en de mentoren betrokken. De 
school weet goede relaties te leggen met verschillende bedrijven en 
instellingen. Daardoor zijn er voldoende betekenisvolle stageplekken 
waar leerlingen werknemersvaardigheden kunnen ontwikkelen. De 
uitwisseling met stagegevers is intensief. De school leert hun hoe zij 
de jongeren het beste kunnen benaderen en met hun beperkingen om 
kunnen gaan. Positief zijn ook de inspanningen die de school pleegt 
om de ouders bij de stages van hun kinderen te betrekken. 
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KA2 Kwaliteitscultuur 
We waarderen de kwaliteitscultuur als Goed. 
Directie en teamleden zijn een professionele lerende gemeenschap. 
 
Sinds enkele jaren werkt de school aan de ontwikkeling van het 
kwaliteitsdenken om de zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid van het personeel te bevorderen en daardoor de 
kwaliteit van de processen binnen de school te verbeteren. Deze 
cultuurverandering is bij het management gestart, maar begint 
inmiddels ook onder de teamleden vruchten af te werpen. Zo nemen 
de mentoren voortaan het initiatief om zelf data te verzamelen en te 
analyseren als input voor groepsbesprekingen. Als volgende stap 
wordt van hen verwacht dat ze ook actief en zelfstandig gaan 
bijdragen aan de evaluatie en inrichting van de jaarplannen. Verder 
zijn de oudergesprekken een belangrijk aandachtsgebied in het kader 
van kwaliteitsdenken. Een mooi aspect van de kwaliteitscultuur zijn 
bovendien de bordsessies, die een keer in de twee weken na schooltijd 
plaatsvinden. Het team staat dan even stil bij de doelen die ze met 
elkaar nastreven, waar ze staan en wat er nog moet gebeuren. Een 
ander mooi aspect is de gewoonte om bij elkaar lessen te observeren 
en daarbij positieve feedback te leren geven. Een laatste goed 
voorbeeld betreft de professionalisering van leraren om met hulp van 
externe deskundigen de talenten van leerlingen beter in te zetten. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als 
Voldoende. De school voldoet ruimschoots aan de wettelijke 
bepalingen. We verwachten van scholen dat ze zich jaarljiks over de 
onderwijsresultaten en de effecten van hun verbeteractiviteiten 
verantwoorden. Vso Xaverius doet dat in ruim voldoende mate. Voor 
de verantwoording van de onderwijsresultaten geeft zij zelfs ieder jaar 
een apart jaarverslag uit. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.5. Xaveriusschool so Sittard 
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OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
Voldoende. De school voldoet aan de wettelijke bepalingen. 
 
OP6 Samenwerking 
We waarderen de standaard Samenwerking als Goed. In het belang 
van de leerlingen werkt so Xaverius Sittard constructief samen met 
partners binnen en buiten de stichting. Een deel van de leerlingen zijn 
plaatsbekostigde leerlingen die onder schooltijd behandeling krijgen 
vanuit de jeugd- of de gezondheidszorg. De samenwerking met de 
behandelaars is intensief en van goede kwaliteit. Samen vormen ze 
een commissie voor de begeleiding en evalueren ze regelmatig de 
voortgang van de leerlingen om deze planmatig naar volledige 
deelname aan het onderwijs toe te leiden. Na beëindiging van de 
behandeling dragen ze met elkaar zorg voor een warme overdracht. 
Per leerling wordt bekeken welke nazorg nodig is. Om de leerlingen 
succesvol bij de vervolgschool te laten instromen, doet de school ook 
vaak een beroep op de trajectbegeleiding van het 
samenwerkingsverband en op medewerkers van Kindante Kwadrant. 
 
De school ligt naast een sbo-school van dezelfde stichting. Met deze 
school is sinds kort een uitwisseling op gang gekomen. Op dit 
moment delen de scholen al een kleuterplein. Ook is er een gang met 
deur gerealiseerd om de beide scholen fysiek met elkaar te verbinden. 
De samenwerking is er vooral op gericht om leerlingen via een 
oefenfase de overstap van so naar sbo te laten maken.   

KA1 Kwaliteitszorg 
We waarderen de standaard Kwaliteitszorg als Goed. De school 
heeft een breed zicht op de kwaliteit van alle aspecten van het 
onderwijs. Zij gebruikt verschillende instrumenten om zich 
een compleet beeld te vormen van de kwaliteit van het 
onderwijsproces. Ook meet ze de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen. Bovendien brengt zij de onderwijsresultaten goed in kaart 
en legt deze vast in een jaarverslag. Verbeteracties vinden planmatig 
en doelgericht plaats en de school laat duidelijk zien welke effecten zij 
ermee bereikt heeft. 
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Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.6. SBO De Blinker 

OP6 Samenwerking 
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. In het belang van een 
goede ontwikkeling van de leerlingen laat de school zich goed 
informeren door toeleidende basisscholen en voorschoolse 
voorzieningen. Met het voortgezet onderwijs zijn goede afspraken 
gemaakt om de leerlingen op de juiste plek te kunnen plaatsen. De 
samenwerking met het samenwerkingsverband, KindanteKwadrant 
en externe zorgverleners verloopt naar tevredenheid van de school. 
Ouders bevestigen dit beeld. 
Gedurende de onderwijsperiode op deze school kunnen de leerlingen 
binnen hun cluster (onder-, midden- of bovenbouw) ook lessen 
volgen bij een parallelgroep (sbo of so), indien het niveau of 
didactische werkwijze in die periode beter past bij de ontwikkeling van 
de leerling. We plaatsen echter wel een kanttekening bij de 
samenwerking van sbo De Blinker en so Xaverius in Geleen. Het 
betreft op zich een goed initiatief met als doel leerlingen een breder 
onderwijsaanbod te bieden. Maar het bestuur moet erop toezien dat 
deze samenwerkingsvorm voldoet aan de wet- en regelgeving (artikel 
69 WPO, artikel 24 en 70 WEC). 

KA2 Kwaliteitscultuur 
De Kwaliteitscultuur is als Goed gewaardeerd. De meeste leerkrachten 
hebben gespecialiseerde vervolgopleidingen afgerond en zetten hun 
specialisme ook groepsoverstijgend in. Om de kwaliteit van het 
onderwijsproces verder te ontwikkelen heeft de school gekozen voor 
een werkwijze met werkgroepen, die elk één van de vier 
schoolthema’s uitwerkt en ondersteunt. Ieder teamlid is verbonden 
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aan een van de werkgroepen. In periodieke teambijeenkomsten bij de 
innovatiemuur informeren de collega’s per cluster elkaar hoever ze 
zijn met de ontwikkelingen, wat goed gaat en waar nog verbetering 
mogelijk is. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
De standaard Verantwoording en dialoog is als Voldoende 
beoordeeld. 
De school voldoet aan de wettelijke bepalingen. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.7. Basisschool Munstergeleen 

OP6 Samenwerking 
Deze standaard hebben we als Voldoende beoordeeld. De school 
voldoet aan de basiskwaliteit. 

KA1 Kwaliteitszorg 
De standaard Kwaliteitszorg (KA1) waarderen we als Goed. De school 
werkt planmatig en doelgericht aan de verbetering van het onderwijs. 
Sterk is het gebruik van de visiewand als ondersteuning om de doelen 
vanuit het schoolplan in een cyclisch en continue proces schoolbreed 
met elkaar te bespreken en te evalueren. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
Deze standaard waarderen wij als Goed. Een sterk punt is de invulling 
van de collegiale consultaties waarbij de leraren zich bewust zijn van 
de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit en de 
ontwikkeling van de leerlingen. De consultaties worden met elkaar 
besproken dat leidt naar een grote bereidheid om gezamenlijk te 
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werken aan de realisatie van de ambities uit het schoolplan. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.8. Basisschool Petrus Canisius, Opvangklassen 

OP1 Aanbod 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. De school voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
 
OP2 Zicht op Ontwikkeling en begeleiding NK 
Wij waarderen deze standaard als Goed. De cyclische aanpak van 
signaleren, analyseren, uitvoeren, evalueren en bijstellen is van goede 
kwaliteit. De leraren hebben goed zicht op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en stemmen het aanbod en hun onderwijs hier op af. 
Leerlingen krijgen na binnenkomst een ontwikkelingsperspectief 
(leerroute) met een planning voor minimaal één schooljaar. Omdat 
iedere tien weken een intensieve evaluatie van het aanbod op alle 
kernvakken plaatsvindt, kan er tijdig worden bijgesteld wanneer dat 
nodig is. Ook voor de jongere leerlingen gebruiken de leraren een 
uitgebreide Groeiwijzer, aangevuld met specifieke NT2 onderdelen, 
om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen. 
 
OP3 Didactisch handelen 
De standaard Didactisch handelen (OP3) beoordelen we als 
Voldoende. De school voldoet aan de wettelijke eisen. 

KA2 Kwaliteitscultuur 
Wij waarderen deze standaard als Goed. Een sterk punt is de 
saamhorigheid binnen het team van de Taalklassen. Zij zijn zich 
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bewust van het belang van een continue professionalisering en 
reflecteren op wat het effect van hun pedagogisch-didactisch 
handelen is. De visie van het bestuur op Nieuwkomersonderwijs is 
terug te zien in de school. Zo werken de leraren aan de integratie van 
de NT2 leerlingen in het reguliere deel van de school. Leraren ervaren 
in toenemende mate eigenaar te zijn van de kwaliteitsverbetering. 
Naast scholingsactiviteiten overleggen zij veel en vaak met elkaar en 
worden zij verantwoordelijk gemaakt voor de ontwikkeling en borging 
van de onderwijskwaliteit. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.9. Openbare basisschool De Kring 

OP6 Samenwerking 
De kwaliteit van de Samenwerking (OP6) is Goed. In het belang van 
een goede ontwikkeling van de leerlingen werkt de school naar 
tevredenheid samen met de voorschoolse voorziening, 
vervolgonderwijs, ouders en zorgpartners. 
Samenwerken is voor de school echter ook een vaardigheid die 
leerlingen moeten leren en kunnen. Daarom wordt samenwerken 
structureel en met het gewenste succes toegepast in het 
onderwijsproces. 

KA2 Kwaliteitscultuur 
De Kwaliteitscultuur (KA2) is als Voldoende beoordeeld. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen betreffende de professionaliteit. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
De standaard Verantwoording en dialoog (KA3) is als Voldoende 
beoordeeld. De school voldoet aan de wettelijke bepalingen. 
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Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.10. Kindcentrum Aelse 

OP6 Samenwerking 
De kwaliteit van de Samenwerking (OP6) is Goed. De school werkt 
intensief samen met voorgaande scholen en met het vervolgonderwijs 
door middel van de uitwisseling van informatie over het presteren en 
sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. Het Kindcentrum 
zorgt voor een doorlopende leerlijn door te sturen op de 
samenwerking tussen leraren van parallelle klassen en tussen de 
locaties. 

KA1 Kwaliteitszorg 
De kwaliteit van de Kwaliteitszorg (KA1) is Goed. De kwaliteitszorg van 
de school is zodanig ingericht dat het goed mogelijk is om zicht te 
krijgen op de kwaliteit van belangrijke onderdelen van het onderwijs. 
Dit stelsel staat uitgewerkt in het schoolplan van de school. De school 
maakt gebruik van een breed instrumentarium van formele en 
informele monitoring van de kwaliteit en evalueert deze regelmatig. 
De evaluaties van de klassenbezoeken worden gedaan op basis van 
kijkwijzers en toegevoegd aan de persoonlijke ontwikkelingscyclus. 
Een audit staat voor komend schooljaar op de rol. De resultaten van 
dit alles worden grondig geanalyseerd en dienen als input voor het 
plannen voor de planmatige onderwijsontwikkeling. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
De Kwaliteitscultuur (KA2) is als Voldoende beoordeeld. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen voor de basiskwaliteit. 

Overige wettelijke vereisten 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 28/35



Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.11. Openbare basisschool De Driepas, locatie 
Taalschool 

OP1 Aanbod 
Deze standaard is als Voldoende beoordeeld. De school voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
 
OP2 Zicht op Ontwikkeling en begeleiding NK 
De standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding NK (OP2) is als 
Voldoende beoordeeld. De school voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
OP3 Didactisch handelen 
Het Didactisch handelen (OP3) is als Voldoende beoordeeld. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen voor deze standaard. 

KA2 Kwaliteitscultuur 
Wij waarderen deze standaard als Goed. Er is sprake van een 
professionele cultuur. Leraren spreken elkaar aan, reflecteren op hun 
handelen, werken veel samen en zijn voortdurend bezig de 
onderwijskwaliteit te verbeteren. De visie op NT2 onderwijs wordt 
geregeld besproken en bijgesteld. Deze wordt breed gedragen in de 
organisatie. Er wordt meer en meer gewerkt volgens een 
competentiestandaard, een profiel van competenties die een leraar op 
de Taalschool van de Driepas moet ontwikkelen. Een sterk punt is het 
‘gespreid leiderschap’, er zijn diverse specialisten werkzaam die allen 
op hun eigen terrein voortrekker mogen zijn in diverse 
kwaliteitsverbeteringen. 

Overige wettelijke vereisten 
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Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Onderzoek registratie en 
melding aan- en afwezigheid: 
Kindcentrum De Eik 

4 . 

Op 13 februari 2020 hebben we op Kindcentrum De Eik  een onderzoek 
uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op het gebied 
van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het betreft 
wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal 
relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de 
daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke verplichtingen 
vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
 
We hebben de onderzocht of de school voldoet aan de naleving van 
de wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) 
• schorsing en/of verwijdering 
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs 

vanwege lichamelijke of psychische redenen 
 
Conclusie 
De school voldoet op het onderdeel verzuimregistratie en het 
verlenen van verlof aan de wet. Daarnaast voldoet de school aan de 
wettelijke verplichtingen over de communicatie van het 
verzuimbeleid. We hebben niet kunnen beoordelen in hoeverre de 
school voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de 
meldingsplicht, schorsing en/of verwijdering en afwijking van de 
onderwijstijd. 
 
Toelichting 
 
Verzuimregistratie 
De leraren registreren dagelijks de aan- en afwezigheid van leerlingen 
en gebruiken hierbij de binnen de school afgesproken codering. 
Deze gegevens worden bijgehouden in een leerlingen- en 
absentieregistratie, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Ook wanneer leerlingen te laat 
komen wordt dit opgenomen. Maandelijks worden deze gegevens 
ingevoerd in een digitaal systeem. 
Door deze deugdelijke registratie kan de school in de basis voldoen 
aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige 
reden. 
 
Meldingsplicht 
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke 
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verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen te melden. Er 
waren in de onderzochte periode binnen de onderzoeksgroep 
namelijk geen leerlingen die de school moest melden. Deze meldplicht 
geldt voor leerlingen die binnen vier weken tenminste 16 uur zonder 
geldige reden afwezig zijn. 
We zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen 
deugdelijk registreert. Dit geeft ons het vertrouwen dat als de school 
verzuim moet melden, zij dit juist en op tijd doet. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en 
de richtlijnen. De school zorgt ervoor dat het missen van onderwijs 
wordt beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties. 
 
Schorsing en/of verwijdering 
Aangezien op Kindcentrum De Eik geen leerlingen zijn geschorst en/of 
verwijderd tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen 
beoordelen of zij aan de wetgeving voldoet. 
Communicatie van verzuimbeleid 
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de 
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid 
is in de schoolgids opgenomen. 
 
Afwijking onderwijstijd 
Het oordeel ‘niet aan de orde’ is van toepassing, omdat er in de 
gecontroleerde periode bij de onderzoeksgroep geen situaties waren 
of zijn aangetroffen waarin afwijking aangevraagd had moeten 
worden. 
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Reactie van het bestuur 5 . 
Het onderzoek door de onderwijsinspectie is door het bestuur en de 
scholen als positief ervaren. De uitkomsten sluiten goed aan bij de 
ingezette koers voor de volgende strategische planperiode 
(2020-2022) van de stichting. In datzelfde kader heeft Kindante 
deelgenomen aan een bestuurlijke visitatie vanuit de PO-raad (najaar 
2019) en voert het bestuur strategisch beraad met haar directeuren, 
belanghebbenden en andere samenwerkingspartners. 
 
Het bestuur is tevreden over het feit dat de onderwijsinspectie de 
strategische speerpunten en verworvenheden heeft teruggezien in de 
dagelijkse praktijk op de scholen en op het BURO. Dat de inspectie op 
een groot deel van de bezochte scholen de kwaliteitscultuur, de 
kwaliteitszorg en/of de samenwerking heeft beoordeeld met ‘goed’, is 
een aanmoediging en bevestiging van de ingeslagen richting. Sterker, 
hier liggen ook de ambities van Kindante. Het beste uit ieder kind 
halen en eerlijke kansen voor alle leerlingen. 
 
Op een aantal plekken mag de lat verder omhoog. Het bestuur 
verwacht een duidelijke focus op ambities, beoogde resultaten en 
doelen, die ingebed zijn in het cyclisch proces van de school. Er is de 
neiging om te snel in de actiestand te schieten. Strategisch leiderschap 
en strategisch personeelsbeleid ziet het bestuur daarin als hefboom. 
Hierin volgt Kindante de adviezen op van de Onderwijsraad (Een 
krachtige rol voor de schoolleider, 2018), waar de nadruk ligt op 
leiderschap in relatie tot onderwijskwaliteit. Immers, om de 
onderwijsdoelstellingen te bereiken is het ook nodig dat medewerkers 
blijven leren en ontwikkelen. Hier heeft de schoolleider een cruciale 
rol in. 
In het verlengde daarvan ligt de kwaliteitsverbetering van de 
voortgangsrapportages. Deze kunnen zoals de inspectie ook vaststelt, 
resultaatgerichter en meer cyclisch. Wat is er bereikt, hoe borgen we 
dat en waar gaan we op sturen? 
 
Met de overige geconstateerde tekortkomingen gaat het bestuur 
verder aan de slag. De manier waarop leerlingen uit het SBO en SO op 
De Blinker samen onderwijs krijgen moet gaan voldoen aan de 
wettelijke kaders. De huidige situatie was al jaren bekend zowel bij 
bestuur als inspectie. Met de inhoudelijke lijn wordt door allen 
ingestemd. Kindante is doende een andere wijze van verantwoording 
te realiseren. Het gaat hierbij om de wijze van financiering, niet om 
inhoud of belang voor de kinderen. Hier staan alle betrokkenen 
volledig achter. 
 
De monitoring van de onderwijsresultaten in het SBO en SO is reeds in 
gang gezet en gaat ingebed worden in de systematiek die het bestuur 
ook voor de reguliere scholen hanteert. Verder gaat het bestuur de 
kwaliteitsdialoog met ouders op sommige scholen stimuleren en dat 
ook monitoren. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 33/35



Actuele informatie ter aanvulling: de eindtoets voor leerlingen in 
groep 8 gaat dit jaar niet door. Dit is een goede kans om het definitief 
anders te gaan doen. 
 
Tenslotte, het bestuur gaat in de opmaat naar de nieuwe strategische 
agenda niet alleen nieuwe speerpunten formuleren maar ook borgen 
wat goed gaat. Het bestuur van Kindante is in die zin greutsj (trots) op: 

• de breedgedragen visie en hoge ambities 
• het Kindante DNA, dat getoond wordt in alle lagen van de 

organisatie 
• de sturing op eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers 
• de ruime gelegenheid die geboden wordt om zich te ontwikkelen 
• de actieve dialoog met de omgeving 
• de sterke eigen aspecten van kwaliteit 
• ondersteunende rol van het BURO en van KindanteKwadrant 
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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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