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Onderwijs Wijk bij
Duurstede

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 20 april 2020

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar, in de periode januari - februari 2020, uitgevoerd bij het bestuur
van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. 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 heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen. Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de
financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Het bestuur stuurt onder meer op inclusie, eigenaarschap en hoge
resultaten. Deze sturing is zichtbaar.
Basisschool Piet de Springer is op voordracht van het bestuur
onderzocht en gewaardeerd als een Goede school.

Bestuur: Stichting Openbaar
Onderwijs Wijk bij Duurstede
Bestuursnummer: 42567

Aantal scholen onder bestuur: 5
Totaal aantal leerlingen: 888
(Teldatum: 1-10-2018)
Lijst met onderzochte scholen:
09ZU|C1 obs Het Anker
04HS|C1 obs De Toermalijn
09DW|C1 obs De Werkschuit
18FF|C1 obs Piet de Springer

Wat moet beter?
We hebben alle onderzochte standaarden ten minste met een
Voldoende beoordeeld. Er zijn dus geen kwaliteitsaspecten die beter
moeten.
Wat kan beter?
Het bestuur kan voor de scholen, die minder ver zijn in de
ontwikkeling van de thema's die het bestuur van groot belang acht,
nadenken over hoe de sturing kan versterken of variëren, zodat het de
doelen beter of sneller realiseert. Ook ten aanzien van de
kwaliteitscultuur kunnen er binnen het bestuur nog stappen gezet
worden. Professionalisering van leraren kan meer in lijn gebracht
worden met de schoolontwikkeling. En een deel van de leraren kan
nog meer werken vanuit de visie, koers en ambities van het bestuur.
De continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag van het bestuur is
niet volledig. Een aantal onderdelen kan worden verbeterd.
Vervolg
In principe voeren we over vier jaar opnieuw een vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen uit bij Stichting Openbaar Onderwijs
Wijk bij Duurstede.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in januari en februari 2020 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij
Duurstede. 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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

4/22

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.
• 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
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 dit 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

Goed
3

4

Onderwijsproces
●

OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

OP6 Samenwerking

●

OP8 Toetsing en afsluiting

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

●

OR3 Vervolgsucces

●

Kwaliteitszorg en ambitie
●

KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

●

●

●
●

1. Het Anker, 2. De Toermalijn, 3. De Werkschuit, 4. Piet de Springer

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de bestuurder,
directeuren, met leden van de raad van toezicht (verder rvt) en met
leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (verder
gmr). We hebben op de scholen gesproken met leerlingen, ouders en
leraren en verschillende lessen bezocht.
Het bestuur heeft als kernwaarden onder meer inclusie en
duurzaamheid, eigenaarschap en focus op hoge opbrengsten. Wij
hebben op drie scholen geverifieerd of wij deze kernwaarden
terugzagen. Daarnaast hebben wij op verzoek van het bestuur een
'onderzoek goede school' uitgevoerd.
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
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• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, 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 Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede 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. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de
verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 staan de bevindingen van het
onderzoek goede school beschreven. 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:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. In het eerste
vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend
onderwijs 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 in paragraaf 2.1
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel
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Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
We kunnen deze vragen positief beantwoorden.
De sturing op de kwaliteit van het onderwijs is zichtbaar en
herkenbaar. Zoals gezegd hebben we ons onderzoek gericht op de
sturing op de kernwaarden inclusie, duurzaamheid, eigenaarschap en
hoge resultaten. We zien deze kernwaarden terug in de scholen, al is
er zeker verschil tussen de scholen in de mate waarin. We hebben
daarom zowel de standaard Kwaliteitszorg als Kwaliteitscultuur als
Voldoende beoordeeld. We waarderen de standaard Verantwoording
en dialoog als Goed, vanwege de manier waarop en de mate waarin
het bestuur de dialoog voert met in- en externe partners en invulling
geeft aan haar maatschappelijke opdracht.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

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

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 beoordelen de standaard kwaliteitszorg als Voldoende. Het beeld
dat het bestuur schetste in het startgesprek komt overeen met
datgene wat wij gezien hebben op de scholen. De sturing op de
kernwaarden is zichtbaar, al zijn er wel verschillen tussen de scholen in
de mate waarin zij deze realiseren.
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg, waarbij gewerkt
wordt vanuit het Strategisch Beleidsplan (SBP). Op dit moment
werken bestuur en scholen samen aan een nieuw SBP. De doelen
vanuit het SBP worden door de directeuren in samenspraak met hun
teams vertaald in het schoolplan. De directeuren zijn
eindverantwoordelijk voor hun scholen en zorgen voor een
planmatige aanpak bij de vertaling van de doelen naar activiteiten.
Het bestuur faciliteert en stimuleert de scholen. Om de kwaliteitszorg
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verder vorm te geven is één van de directeuren belast met de
portefeuille kwaliteitszorg en is het bestuur bezig met de inrichting
van een auditsysteem.
De directeuren rapporteren over de kwaliteit van hun onderwijs aan
het bestuur. Dit gaat voor een deel met harde cijfers, bijvoorbeeld
over resultaten van de leerlingen of de veiligheidsmonitoring, deels
meer informeel en in gesprekken. Gezien de grootte van het bestuur
functioneert dit in voldoende mate.
Ook de kwaliteitszorg op de scholen is in orde. Zoals hierboven
gezegd zien we verschillen tussen de scholen in de mate waarin zij
focus hebben op de doelen uit het SBP en in de mate waarin zij er in
slagen om deze te realiseren.
Inclusief onderwijs slaagt heel goed op basisschool Piet de Springer.
Op De Werkschuit zien we dat het team met dit thema op de goede
weg is. Bij De Toermalijn heeft het team enige tijd voor meer
leerlingen inclusief onderwijs willen bieden dan op dit moment
binnen zijn mogelijkheden ligt en ook op Het Anker zien wij een team
dat worstelt met zijn mogelijkheden om echt inclusief onderwijs te
bieden.
Voor het thema eigenaarschap zien we op de drie scholen waar wij
een verificatieonderzoek hebben uitgevoerd dat dit een onderwerp is.
Verschillen zien wij in de mate van doordachtheid in de vertaling van
het thema naar de vormgeving van het onderwijs en ook in de
vaardigheden van leraren om eigenaarschap bij de leerlingen te
ontwikkelen.
Tot slot zien we ook verschillen in opbrengsten: hoge verwachtingen
en het besef dat leerkrachthandelen invloed heeft op hoge resultaten
is niet op alle scholen herkenbaar aanwezig. Met name op Het Anker
zijn de resultaten risicovol en moet er met urgentie aan de verhoging
daarvan gewerkt worden.
Het bestuur kan haar sturing versterken, door meer te differentiëren
tussen de scholen en te bekijken wat op elke school specifiek nodig is
om de doelen vanuit het SBP te verwezenlijken.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Ook de standaard Kwaliteitscultuur beoordelen wij als Voldoende. Bij
de Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is sprake van een
open en transparante cultuur, met duidelijke afspraken over de
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Uit de gesprekken die
wij gevoerd hebben komt het beeld naar voren dat binnen het bestuur
in de afgelopen jaren op dit gebied veel ten goede is veranderd. Het
bestuur geeft een sterk accent aan het zorgen voor een veilige sfeer,
waarin mensen zich durven uitspreken en waarin ieders mening en
input ertoe doet.
Het bestuur zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel en spant zich
in om het personeel aan zich te binden. Er is veel aandacht voor
scholing en persoonlijke ontwikkeling. Een verbeterkans hierbij is dat
deze scholing en ontwikkeling meer afgestemd kunnen worden op de
schoolontwikkeling en op de individuele vaardigheden van leraren. Dit
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zou een positief effect kunnen hebben op bijvoorbeeld inclusie en het
bevorderen van eigenaarschap bij de leerlingen.
Tussen de scholen zien we verschillen in kwaliteitscultuur. Enerzijds uit
zich dit in de mate waarin de leraren kritisch zijn op hun eigen
handelen, anderzijds in de mate waarin de koers en de ambitie uit het
SBP werkelijk door de leraren gedeeld worden.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
De standaard Verantwoording en dialoog waarderen we als Goed. De
wijze waarop het bestuur dit vorm geeft stijgt uit boven de
basiskwaliteit om verschillende redenen. Ten eerste voert het een
dialoog met veel verschillende in- en externe partners.
Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel van het bestuur. Ook
spreekt het over de eigen doelen en zijn maatschappelijke rol met
bijvoorbeeld de gemeente, (jeugd-)zorg, collega-besturen, het
samenwerkingsverband, besturenorganisaties en andere
maatschappelijke organisaties. Voor obs Het Anker is het bestuur een
intensieve samenwerking aangegaan vanuit het thema "Niemand de
Wijk uit" met een ander schoolbestuur en verschillende andere
partijen. Ten tweede zorgt het bestuur ervoor dat de rvt en gmr
actieve, betrokken en kritische partners zijn. En ten derde zorgt de rvt
zelf heel actief voor een eigen beeld van de kwaliteit van het
onderwijs, door eigen gesprekken te voeren met de directeuren en zelf
de scholen te bezoeken.

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.

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

11/22

voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

4,55

4,26

3,46

2,82

2,70

2,77

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,83

0,83

0,80

0,78

0,77

0,76

Weerstandsvermogen

< 5%

43,64%

42,88%

35,17%

30,27%

29,90%

29,91%

Huisvestingsratio

> 10%

7,44%

7,84%

7,32%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

2,39%

0,79%

-5,17%

-4,58%

-0,14%

0,18%

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.
Voor het jaar 2019 wordt, in navolging op het jaar 2018, een negatief
exploitatieresultaat begroot. Er is voldoende vermogen aanwezig om
dit negatieve resultaat op te vangen.
Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Rjo worden
namelijk toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• De toelichtingen over inrichting en werking van een systeem voor
risicobeheer zijn slechts gedeeltelijk aanwezig. Wij zien nog geen
toelichtingen over de wijze van inrichting, welke resultaten er zijn
bereikt en welke aanpassingen er eventueel de komende jaren
worden doorgevoerd.
• Het splitsen van het eigen vermogen in de meerjarenbegroting in
algemene reserve en bestemmingsreserve(s).
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
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.
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Bij ons onderzoek kwam het volgende onderwerp aan de orde:

Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband.
Naast verantwoording aan het samenwerkingsverband over de inzet
van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in het eigen
bestuursverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet
aan een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in
het bestuursverslag 2018 niet zien hoe het geld voor passend
onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de
volgende bestuursverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld
voor extra ondersteuning inzet en welke resultaten zij ermee bereikt.

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.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

13/22

3 . Resultaten verificatieonderzoek
3.1. obs Het Anker
We hebben het verificatieonderzoek op Het Anker uitgevoerd op
3 februari 2020. De school voldoet op de onderzochte standaarden
aan de wettelijke vereisten.

3.2. obs De Toermalijn
Wij hebben het verificatieonderzoek bij obs De Toermalijn uitgevoerd
op 27 januari 2020. De school voldoet op de onderzochte standaarden
aan de wettelijke vereisten.

3.3. obs De Werkschuit
We hebben het verificatieonderzoek bij obs De Werkschuit uitgevoerd
op 23 januari 2020. De school voldoet op de onderzochte standaarden
aan de wettelijke vereisten.
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Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we bij de verificatieonderzoeken op de drie
scholen geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . Resultaten onderzoek goede
school: obs Piet de Springer
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 30
januari 2020 op obs Piet de Springer. Het bestuur heeft deze school
voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.

Beoordeling Onderwijs

Conclusie
Obs Piet de Springer is een goede school. We hebben elk onderzocht
kwaliteitsgebied als Goed kunnen waarderen. Binnen de
kwaliteitsgebieden geldt dat ook voor de meeste standaarden.
Daarmee is het onderwijs op de school overtuigend van goede
kwaliteit.
We hebben in ons onderzoek aangesloten bij de zelfevaluatie van de
school/het bestuur. In onderstaande tekst geven wij bij de
standaarden die wij als Goed waarderen een enkel voorbeeld uit deze
zelfevaluatie en/of uit ons onderzoek. De standaarden die wij als
Voldoende beoordelen, lichten wij verder niet toe.
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4.1. Onderwijsproces

Binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces waarderen we vier
standaarden als Goed. Het aanbod is breed en eigentijds, met veel
aandacht voor onderzoekend leren, wetenschap en techniek. De
school zorgt steeds voor een goede aansluiting op de
onderwijsbehoeften van haar zeer gevarieerde leerlingenpopulatie. De
standaard Zicht op ontwikkeling is als Goed gewaardeerd: de leraren
hebben alle leerlingen goed in beeld, stemmen af op hun
onderwijsbehoeften en formuleren waar nodig en mogelijk doelen per
leerling. Zij hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen. De (extra)
ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben, is goed. De school
verwijst geen leerlingen, kijkt naar de mogelijkheden van elke leerling
en wil elke leerling een fijne en uitdagende plek bieden. Tot slot werkt
de school goed samen met de ouders en zorgt ervoor dat zij betrokken
zijn bij de school. Ook werkt zij goed samen met andere instanties, op
dit moment vanuit het initiatief om naast een vreedzame school ook
een vreedzame wijk neer te gaan zetten.
Op de standaarden Didactisch handelen en Toetsing en afsluiting
voldoet de school aan de wettelijke vereisten.

4.2. Schoolklimaat

We waarderen beide standaarden binnen het kwaliteitsgebied
Schoolklimaat als Goed.
De school treft veel preventieve maatregelen, zoals een helder
veiligheidsbeleid, een protocol en gedragsregels voor social media
en een schoolbrede methode waarin de leerlingen veel leren over
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omgang met elkaar en over burgerschap. De leerlingen worden hier
actief bij betrokken.
Uit alle gesprekken en uit de resultaten van de veiligheidsmonitor
blijkt dat de school er goed in slaagt om een veilig, prettig en
ondersteunend schoolklimaat te creëren, waarin iedereen welkom is
en gezien wordt.

4.3. Onderwijsresultaten

We waarderen de standaard Vervolgsucces als Goed. De school heeft
heel goed in beeld hoe haar oud-leerlingen het doen in het voortgezet
onderwijs. Zij zoekt actief en geïnteresseerd naar informatie hierover,
zowel in de contacten met de scholen als in die met de oud-leerlingen
zelf.
Op de standaarden Resultaten en Sociale en maatschappelijke
competenties voldoet de school aan de wettelijke vereisten.

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Alle drie de standaarden binnen het Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie zijn als Goed gewaardeerd.
De school stelt zichzelf een ambitieus maatschappelijke doel om geen
leerlingen te verwijzen. Zij werkt hier doelgericht aan om ervoor te
zorgen dat zij dit doel ook realiseert. Verder stelt zij, in vergelijking
met de landelijke gemiddelden, ambitieuze doelen voor haar
resultaten, voor oudertevredenheid en veiligheid. Die doelen behaalt
zij echter gemakkelijk, dus wellicht kan de school haar eigen normen
nog verder verhogen.
Die ambities zeggen natuurlijk ook iets over de kwaliteitscultuur. We
zien een team waarvan de leden in goede sfeer met elkaar
samenwerken, kritisch zijn en hun persoonlijke ontwikkeling koppelen
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aan de schoolontwikkeling.
Tot slot verantwoordt de school zich uitgebreid aan ouders en
externen (bijvoorbeeld ook uitgebreid op Scholen op de kaart) en
voert zij actief een dialoog met partners om haar onderwijs steeds
verder te verbeteren.

4.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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5 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Het bestuur van de Stichting openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede
herkent zich in het beeld dat de inspectie van het bestuur en van de
afzonderlijke scholen schetst. Het is heel prettig om te ervaren dat
onze inspanningen van de afgelopen jaren succes hebben gehad en
we zijn trots op hetgeen we hebben bereikt. We zijn blij met de
feedback en met de aanbevelingen die zijn gedaan. We zijn er van
overtuigd dat dit bij gaat dragen aan het nog sterker neerzetten van
onze organisatie. We gaan deze aanbevelingen meenemen in ons
beleid voor de komende vier jaar.
Het bestuur heeft het onderzoek ervaren als een scherpe analyse van
onze organisatie welke op een heel prettige en constructieve manier
werd vormgegeven. We hebben het inspectiebezoek echt ervaren als
het bezoek van een critical friend die meedenkt over hoe we het nog
beter kunnen doen.
We hebben ervaren dat onze trots op wat we hebben bereikt en onze
zorgen over hetgeen nog niet goed loopt zijn herkend en het geeft ons
de energie om hier mee verder te gaan.
We zijn daarnaast heel trots op de waardering Goed op onze school de
Piet de Springer. Een verdiend resultaat.
Onze inhoudelijke reactie:
Algemeen gezegd blijkt dat het streven om iedereen binnen de
organisatie mee te nemen in de bestuurskaders en ze daar ook medeeigenaar van te laten zijn voor een groot deel gelukt is. We kunnen
nog stappen zetten door nog meer per school te differentiëren en op
die manier een volgende stap zetten. Dit nemen we mee in de verdere
ontwikkeling van ons meerjarenbeleidsplan.
We zijn bijzonder blij met de goed voor de goede invulling van onze
maatschappelijke opdracht en de goede dialoog met in- en externe
partners. De visitatie is net afgerond voordat de Coronacrisis uitbrak.
We hebben bij de aanpak hiervan binnen de stichting en met de
gemeente en het samenwerkingsverband de vruchten geplukt van het
feit dat we zowel in- als extern goed met elkaar samenwerken. De
snelheid waarmee binnen de organisatie de samenwerking op gang is
gekomen om het op afstand onderwijs te realiseren is bijzonder en tot
grote tevredenheid van zowel ouders als externe partners. De scholing
van de medewerkers op het online werken is meteen intern opgepakt.
De digitale middelen zijn meteen ter beschikking gesteld aan de
kinderen die dit nodig hadden. Met de gezamenlijke besturen van
scholen en Kinderopvang en de gemeente is in no time een goed
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overleg opgezet waardoor zaken binnen de gemeente goed lopen.
In tijden van crisis leert men zijn vrienden kennen. De inspanningen
die geleid hebben tot de goed die we op het onderdeel
verantwoording en dialoog kregen betalen zich nu uit.
Een korte reactie op de opmerkingen bij de drie kwaliteitscriteria:
Het is goed te horen dat de sturing op de kernwaarden in onze scholen
zichtbaar is. We herkennen dit en ervaren ook dat er verschillen zijn
per school. We herkennen de worsteling die scholen hebben om dit te
kunnen realiseren. Eigenaarschap is een belangrijk thema binnen de
Stichting. Dat we met name in de vertaling naar het daadwerkelijk
vormgeven in het onderwijs nog stappen kunnen zetten is een punt
van aandacht.
Onze focus op het behalen van goede resultaten werpt haar vruchten
af. We beseffen terdege dat we hier nog een slag in kunnen maken. Dit
blijft onze aandacht houden.
Het advies om de sturing te versterken door nog meer te
differentiëren tussen de scholen; wat heeft elke school nodig om haar
doelen te bereiken is een mooie insteek om zowel met het MT als met
de GMR te bespreken.
Het is bijzonder plezierig te horen dat we als bestuur een
professionele kwaliteitscultuur hebben en dat we transparant en
integer functioneren. Het advies van de inspectie om daarin nog meer
af te stemmen op de schoolontwikkeling en op de individuele
vaardigheden van leerkrachten zal de komende tijd een speerpunt
zijn.
De adviezen rond de financiële verantwoording zijn vooral gericht op
de inrichting van het bestuursverslag. Waar mogelijk hebben we de
adviezen al dit jaar opgevolgd en de overige aanbevelingen zullen we
in het bestuursverslag 2020 verwerken.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

