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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 Katholiek Onderwijs
Pijnacker. 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?
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP) is een kleine
organisatie met korte lijnen tussen het bestuur en de directeuren van
de scholen en de directeuren onderling.
Vertrouwen en vakmanschap zijn twee belangrijke termen die het
bestuur beschrijft in haar plannen. De medewerkers laten beide ook
zien in de dagelijkse praktijk. Vooral de gezamenlijke
verantwoordelijkheid die de vijf directeuren uitdragen valt op.
Daardoor is de uitwerking van het beleidsplan van het bestuur goed
herkenbaar op alle vijf scholen, die tevens een behoorlijke
vrijheid krijgen om dat beleid naar de eigen school en situatie te
vertalen.

De bestuurder van de stichting weet goed hoe alle scholen ervoor
staan en weet ook waar de aandachtspunten liggen. Vanuit de visie
van het bestuur is de ontwikkeling binnen de scholen vooral gericht op
de organisatie van het leren voor de leerlingen, de verdere
professionalisering van de medewerkers.

Wat moet beter?
Het onderzoek heeft geen zaken laten zien die om verbetering vragen
omdat er niet aan de wet zou zijn voldaan.

Wat kan beter?
De zaken die beter kunnen heeft het bestuur in haar nieuwe
strategisch beleidsplan (was ten tijde van het onderzoek nog in
ontwikkeling) duidelijk aangegeven. Dat zijn het versterken van de
deskundigheid van de leraren en het duidelijk vanuit de bestuursvisie
leiding geven aan de schoolontwikkeling door de directeuren.
Daarnaast streeft het bestuur ernaar om de scheiding van bestuur en
toezicht nader vorm te geven zodat het intern toezicht op het
uitvoerend bestuur rolzuiver toegepast kan worden.

Bestuur: Stichting Katholiek
Onderwijs Pijnacker
Bestuursnummer: 75531

Aantal scholen onder bestuur: 5

Totaal aantal leerlingen: 1437

Lijst met onderzochte scholen:
Josephschool
Mariaschool
Johannesschool
Het Spectrum
De Keizerskroon

BRIN: 05IS, 07VK, 09AM, 26AT, 29XP
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in de periode oktober/november 2017 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Stichting Katholiek Onderwijs
Pijnacker (verder in de tekst: SKOP). 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
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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.

• 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.

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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Verificatie

School 1 2 3 4 5

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● ● ● ● ●

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding> ● ● ● ● ●

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ●

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ●

1. Josephschool, 2.Mariaschool, 3.Johannesschool, 4.Het Spectrum,
5.De Keizerskroon

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen
en leraren en verschillende lessen bezocht. Daarnaast zijn op de vijf
scholen gesprekken gevoerd met de directie samen met de intern
begeleider(s). Dit om op schoolniveau te verifiëren of het
bestuursbeleid rond het didactisch handelen van de leraren in de
scholen is terug te zien. Daarvoor hebben we de volgende
onderzoeksvragen gebruikt om de vijf verificatieonderzoeken richting
te geven:

1. Zorgt het bestuur voor bekwaam personeel op de scholen?
2. Zorgt het bestuur op alle scholen voor een passend aanbod
waarmee de leraren hun didactisch handelen goed kunnen?
afstemmen op de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen
3. Draagt de wijze waarop de scholen het zicht op de ontwikkeling van
de leerlingen hebben georganiseerd bij aan de kwaliteit van het
didactisch handelen?
4. Gebruiken de leraren alle beschikbare informatie over de leerlingen
voor de organisatie van hun didactisch handelen?
5. Draagt het leerklimaat bij aan een actieve betrokkenheid van de
leerlingen bij de onderwijsactiviteiten?
5. Heeft de school hoge verwachtingen van de leerlingen?
6. Is er sprake van voldoende afstemming in de lessen op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen, ook als er sprake is van
stagnatie in de ontwikkeling?
7. Op welke wijze zorgen de scholen voor voortdurende verbetering
van het didactisch handelen van de leraren?
8. Krijgen de leraren voldoende gelegenheid voor de verbetering van
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hun professionaliteit?

Verder hebben we een gesprek gevoerd met respectievelijk: het
toezichthoudend deel van het bestuur, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en het voltallige directeurenoverleg.

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 op de vijf scholen van de stichting.

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is
wat het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel
Beheer 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 en in hoeverre het beleid van
het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?

Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zorgt op
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zijn vijf scholen voor onderwijs van voldoende tot goede kwaliteit.
Waar nodig stuurt het bestuur op verbetering van het onderwijs en de
aspecten van het onderwijs, waarvan het zegt dat die beter kunnen,
zijn opgenomen in het Strategisch Beleidsplan voor de komende
jaren. Daarnaast voert het bestuur een deugdelijk financieel beheer.

De vijf scholen van de stichting hebben een behoorlijke vrijheid om
het bestuursbeleid te vertalen en te implementeren. Doordat de vijf
directeuren in het directeurenberaad frequent en intensief
overleggen, in aanwezigheid van de bestuurder, is daar waar nodig de
afstemming aanwezig. Dat is duidelijk te merken in het didactisch
handelen van de leraren. In alle scholen hanteren de leraren eenzelfde
didactische aanpak, waarin het beleid van het bestuur goed is te
herkennen. Ook de verschillen zijn aanwezig, daar waar binnen de
individuele scholen het handelen is afgestemd op de specifieke
kenmerken van de eigen leerlingenpopulatie.

Het bestuur is in zijn voornemens voor de komende jaren ambitieus,
bijvoorbeeld in zijn streven naar een hoge mate van professionaliteit
bij de medewerkers, waarmee het kwalitatief goed onderwijs voor de
leerlingen wil bereiken.

De standaarden Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog
zijn voldoende. De standaard Kwaliteitscultuur is als
goed gewaardeerd. Er is sprake van een heldere en integrere
kwaliteitscultuur van waaruit de bestuurder actief communiceert met
het toezichthoudend bestuur, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en binnen het directeurenoverleg.
De oordelen van deze standaarden zijn mede
gebaseerd op de verificatieonderzoeken die wij hebben uitgevoerd op
de vijf scholen van de stichting.

Tenslotte is de financiële positie van SKOP in orde; wij zien geen
risico's voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet aan alle
onderzochte deugdelijkheidseisen op dit gebied.

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.
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Het beleid
van de SKOP
is transparant
en
betekenisvol

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?

De bestuurder voert een open en betekenisvol beleid
In de jaarplannen van de scholen zit een implicite zelfevaluatie. De
scholen hebben daarin hun zwakke punten en de daaraan verbonden
gerichte verbeteractiviteiten beschreven. Uit deze plannen spreekt
duidelijk de door het bestuur toegestane en door de directeuren
gewenste autonomie. Weliswaar een autonomie binnen de grove
beleidslijnen van SKOP.

In het nieuwe strategisch beleidsplan van SKOP zijn de kernwaarden
van de stichting beschreven. Omdat alle geledingen binnen SKOP bij
de totstandkoming van het beleidsplan zijn betrokken, is het
draagvlak voor het strategisch beleidsplan groot. Ook blijken de
medewerkers het plan en de kernwaarden te kennen en zij waarderen
de wijze waarop het bestuur de verschillende thema's uit het plan ter
discussie heeft gesteld. Dit alles maakt het beleid van SKOP
transparant en betekenisvol.
Voor de verschillende onderwerpen uit het nieuwe strategisch
beleidsplan zal het bestuur nog, zoals het zelf schrijft, succesmaten
formuleren.

Op dit moment verschillen de scholen van elkaar in de fase van
ontwikkeling. Er is echter wel een duidelijke gezamelijke lijn te
merken. Het bestuur biedt deze ruimte met nadruk, de
verantwoordelijkheid voor de specifieke schoolontwikkeling ligt zo
dicht mogelijk bij de werkvloer. Het directeurenoverleg zorgt er mede
voor dat de individuele scholen op koers blijven. Een definitie van
goed onderwijs, uitgedrukt in succesmaten en waarnaar het bestuur
streeft, is er nog niet. Daarover zal stichtingsbreed met alle geledingen
de discussie wel gevoerd gaan worden.

De bestuurder is goed op de hoogte van de bereikte kwaliteit op de
scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de (professionele)
kwaliteit van de leraren. De vraag die hierbij rijst is of de bestuurder
desondanks verrast kan worden door negatieve ontwikkelingen.
Tijdens onze onderzoeken stelden we vast dat het bestuur met
regelmaat vraagt naar het niveau van de kwaliteit op de scholen.
Bijvoorbeeld die van het didactisch handelen en ook vraagt naar een
onderbouwing daarvan. Maar dat het mogelijk is dat een directeur
vervolgens kan aangeven dat alles op orde is zonder dat dit
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aantoonbaar is onderbouwd. Het elkaar kritisch bevragen binnen het
directeurenoverleg zorgt er wel voor dat bovenstaand effect naar alle
waarschijnlijkheid niet optreedt, maar attentie vanuit het bestuur
blijft geboden. De aanstelling van een medewerker kwaliteitszorg ten
behoeve van het bestuur kan dit risico wellicht wegnemen.

De schakelklas
Binnen de SKOP is een schakelklas ingericht. Deze valt onder directe
verantwoordelijkheid en daarmee binnen het takenpakket van de
bestuurder. Daarom is het bezoek aan de schakelklas ook in dit
hoofdstuk beschreven. De schakelklas is gehuisvest in
de Josephschool en is bedoeld voor kinderen die nieuw zijn in
Nederland en om deze reden het Nederlands niet beheersen
(nieuwkomers). Deze kinderen krijgen gedurende één tot twee jaar
intensief taalonderwijs om ze voldoende voor te bereiden op
vervolgonderwijs. In de schakelklas starten kinderen vanaf groep 3
iedere ochtend met elkaar. In de middag gaan de kinderen naar hun
stamschool. Een stamschool is de school waar de ouders voor hebben
gekozen om hun kind te plaatsen.

De organisatie van het onderwijs van deze leerlingen is van start tot
uitstroom naar het voortgezet onderwijs vastgelegd.
De schakelklas gebruikt voor het aanbod methoden die gerelateerd
zijn aan de kerndoelen. Daarnaast ontwikkelen de leraren zelf leer- en
hulpmiddelen om de actieve en passieve woordenschat van leerlingen
maximaal te ontwikkelen. Verder is de leeromgeving taalrijk ingericht
en worden leerlingen als het ware 'ondergedompeld' in de
Nederlandse taal. Zo zijn alle voorwerpen in de klas, de gangen, de
gemeenschappelijke ruimte, de bibliotheek geëtiketteerd, hetgeen
zeer betekenisvol is voor de leerlingen. De schakelklas heeft ook een
aanbod voor de ontwikkeling van sociale cohesie en actief
burgerschap en de sociale competenties. Hiermee stelt zij de
leerlingen in de gelegenheid om hun sociale vaardigheden te oefenen
en kennis te nemen van de cultuur en gewoonten in Nederland en
Europa. In de schakelklas is het aanbod passend gemaakt voor de
leerlingen. Dit is nodig, want de leerlingenpopulatie is zeer divers en
kan per jaar behoorlijke verschillen.

De schakelkas gebruikt landelijk genormeerde toetsen om de
onderwijsresultaten van haar leerlingen te bepalen. Voor het volgen
van de ontwikkeling van de leerlingen gebruikt de school een
leerlingvolgsysteem. Leraren analyseren de resultaten van de
leerlingen om de leerwinst en de snelheid van leren van hen
nauwgezet in kaart te brengen. Zij maken naast een foutenanalyse van
de leerresultaten ook een analyse van het leergedrag van de
leerlingen. Vervolgens organiseren zij het onderwijs op maat voor
iedere leerling. De ondersteuning kenmerkt zich door een heldere
structuur en een nauwkeurige aanpak. De schakelklas werkt nauw
samen met externe hulpverleners, zoals GGD, de Opvoedpoli,
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Centrum Jeugd en Gezin en andere instanties in de regio.

Leraren van de schakelklas sluiten met hun didactisch handelen
naadloos aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Tijdens het korte lesbezoek is opgevallen dat het didactisch handelen
van de leraren interactief, efficiënt en toegespitst is om leerlingen zo
snel mogelijk Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven. Verder
zijn de instructie en de verwerking van het aanbod afgestemd op de
verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. De leraren bieden
kinderen constant uitdagend werk aan. De hoge betrokkenheid van
leerlingen hangt nauw samen met hun leergierigheid.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?

Het algemeen en daarmee het toezichthoudend bestuur werkt op
basis van de Code Goed Bestuur. Het algemeen bestuur opereert
onafhankelijk van de bestuurder. Door met enige regelmaat scholen te
bezoeken houdt de toezichthouder verbinding met de werknemers op
de werkvloer. Dergelijke bezoeken vinden doorgaans plaats aan de
hand van een thema.
De randvoorwaarden zijn gezien de omvang van de stichting
kwalitatief en formatief passend. De toezichthouder geeft duidelijk
aan dat hij toezicht houdt op zowel de resultaten als ook op de
waarden van de stichting en hoe haar medewerkers deze uitdragen.
De relatie tussen de bestuurder en de toezichthouder is rolzuiver. De
leden van het algemeen bestuur willen de dialoog met de bestuurder
maar ook met de medewerkers houden op basis van dilemma's in
plaats van alleen op verkregen informatie.

Tijdens de onderzoeken op de scholen bleek er bij alle medewekers
een grote mate van tevredenheid te zijn over de wijze waarop de
bestuurder zijn taken uitvoert en met de medewerkers van de
stichting communiceert. Vooral de duidelijkheid en transaparantie
worden gewaardeerd.
De stichting beschikt over een volledige cyclus van functionerings- en
beoordelingsgesprekken. Bestuur en staf ondersteunen de
directeuren zodat deze hun verantwoordelijkheden waar kunnen
maken en daarmee kunnen sturen op verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Voor verdere inhoudelijke ondersteuning breidt de
staf in 2018 uit met een medewerker kwaliteitszorg.
Het bestuur zal jaarlijks tussenvealuaties uitvoeren op de
implementatie van het nieuwe strategisch beleidsplan.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad volgt het bestuur
kritisch, maar is ook steeds volledig en tijdig ingelicht over de
komende ontwikkelingen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
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ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
De bestuurder en de directeuren leggen intern en extern in voldoende
mate verantwoording af over de gestelde doelen en resultaten en zij
communiceren actief met diverse belanghebbenden rondom de
stichting en de scholen.
De directeuren zijn voor de bestuurder het eerste aanspreekpunt naar
de scholen. Vanuit het directeurenoverleg informeren de directeuren
de medewerkers over zaken die op bestursniveau zijn besproken.
Tijdens de verificatiebezoeken is ons ook gebleken dat er voldoende
kennis bij de leraren is over wat er op bestuursniveau speelt.

De communicatie met de toezichthouder verloopt plezierig en
constructief. De leden van het algemeen bestuur hebben goed zicht op
het reilen en zeilen van de stichting, zowel op bovenschools- als ook
op schoolniveau. Ook zijn er de reguliere contacten tussen de
toezichthouder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
Wij hebben het financieel beheer van Stichting Katholiek Onderwijs
Pijnacker beoordeeld. Op korte termijn is de financiële continuïteit
niet in direct gevaar en een nadere financiële analyse is niet
noodzakelijk. Verder is er geen aanleiding voor een doelmatigheid- of
rechtmatigheidonderzoek.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
Het bestuur heeft goed zicht op de gerealiseerde onderwijskwaliteit
op zijn scholen. In de gesprekken voorafgaand aan de schoolbezoeken
heeft het bestuur zijn beeld aan ons geschetst. In overleg met het
bestuur is op de vijf scholen van de SKOP het aanbod, het volgen van
de ontwikkeling van de leerlingen en het didactisch handelen
geverifieerd aan het bestuursbeleid. Dit in relatie tot het uitgangspunt
van het bestuur dat het inzet op het versterken van het professioneel
zelfbewustzijn vanuit het vakmanschap van de medewerkers. Daarbij
past een visie op het organiseren van leren wat zich onder andere uit
in het gekozen aanbod, de wijze waarop de school de ontwikkelingen
van de leerlingen volgt en stimuleert en de wijze waarop het
didactisch handelen van de leraren is vormgegeven. De
onderzoeksvragen die hierbij horen staan in hoofdstuk 2.0
beschreven.
Gezien de ervaring van de inspectie bij alle vijf verificatieonderzoeken
kunnen wij stellen dat we in alle scholen een positief antwoord
hebben kunnen geven op de onderzoeksvragen.

3.1 Josephschool

Schakelklas
De schakelklas, een onderdeel van de St. Josephschool, is bedoeld
voor kinderen die nieuw zijn in Nederland en om deze reden het
Nederlands niet beheersen (de nieuwkomers). Deze kinderen krijgen
gedurende één tot twee jaar intensief taalonderwijs om ze voldoende
voor te bereiden op vervolgonderwijs. In de schakelklas starten
kinderen vanaf groep 3 iedere ochtend met elkaar. In de middag gaan
de kinderen naar hun stamschool. Een stamschool is de school waar
de ouders voor hebben gekozen om hun kind te plaatsen. De wijze
waarop de schakelklas functioneert en de leraren de ontwikkeling van
de leerlingen volgen heeft bijgedragen aan het oordeel goed op de
standaarden Aanbod en Zicht op ontwikkeling.

Onderwijsproces

Het aanbod van de school omvat alle leer- en vormingsgebieden en is
gebaseerd op de kerndoelen en de referentieniveaus voor taal en
rekenen. In de lessen besteedt de school structureel aandacht aan
sociale cohesie en actief burgerschap. Het aanbod van de school is
gericht op betekenisvol leren en toegesneden op de kindkenmerken.
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De school besteedt ook aandacht aan creatieve vakken en kunst en
cultuur. Schoolbreed is er een aanbod voor de meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Daarnaast heeft de school voor de leerlingen van de
schakelklas (nieuwkomers) een uitgebreid taalaanbod en nemen deze
leerlingen voor de andere vakken deel aan het aanbod van de
stamgroep.

De standaard ‘Zicht op ontwikkeling’ is als goed gewaardeerd. De
school gebruikt een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem voor
Nederlandse taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk
jaar bespreken de leraren bij de overgang van de ene naar de andere
groep de leerlingen. De groepsoverdracht leggen de leraren vast. De
leraren analyseren de resultaten en bespreken hun bevindingen met
de intern begeleiders. De leraren maken foutenanalyse en bepalen het
leerrendement van de leerlingen. Zo bepalen leraren welke
achterstanden de leerlingen hebben of hoe groot de leervoorsprong
is. Vervolgens plannen zij de ondersteuning voor leerlingen die dat
nodig hebben.

Het didactisch handelen van de leraren is voldoende en in
ontwikkeling. Er is een nieuwe systeem voor het klassenmanagement
ingevoerd. Het gehele team is getraind om met dit systeem te werken.
De lessen hebben we samen met de intern begeleiders van de school
bezocht. In de lessen waren de leerlingen betrokken en heerste er een
taakgerichte werksfeer. Leraren gebruikten werkvormen die de
zelfstandigheid van leerlingen en het samenwerken bevorderen. Dit
gebeurde in een prettige en rustige sfeer. De leraren geven elkaar
feedback en bezoeken elkaars lessen met een kijkwijzer.

Kwaliteitszorg en ambitie

De St. Josephschool heeft inzicht in de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. De directie heeft de analyse van de
leerlingenpopulatie scherp in kaart gebracht en vastgelegd. Een groot
deel van de leerlingen (33 procent) heeft een niet- Nederlandstalige
achtergrond. De school heeft het onderwijs voor deze leerlingen
georganiseerd en het lukt om eindresultaten te behalen die ruim
boven het landelijkgemiddelde liggen. De school heeft een stelsel van
kwaliteitszorg voor het geven van goed onderwijs. De directie en het

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 16/27



team zijn op de hoogte van de sterke en zwakke kanten van het
onderwijs. Zo wordt er stevig geïnvesteerd in het didactisch handelen
van de leraren en is het nodig in het gehele onderwijs rekening te
houden met het taalniveau van de leerlingen, die thuis een andere taal
spreken dan het Nederlands.

De kwaliteit van de resultaten bepalen de intern begeleiders en de
leraren tweemaal per jaar en bespreken dit met het gehele team. Naar
aanleiding van de evaluaties heeft de directie schoolbrede afspraken
met het team over de verdere schoolontwikkeling gemaakt. De
verbeterpunten zijn vastgelegd in het jaarplan, dat de directie volgens
planning evalueert.

De directie, het team en de ouders zijn doordrongen van het belang
om goed onderwijs neer te zetten dat aansluit bij de leerbehoeften en
potenties van de kinderen. Zo krijgen de leraren een aantal keren per
jaar de gelegenheid tot collegiale consultatie om van elkaar te leren.
De directeur voert de gesprekscyclus uit met de leraren om hun
bekwaamheid te vergroten en het scholingsaanbod op maat te
bespreken.

De school legt via diverse kanalen betrouwbaar verantwoording af
over de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten. Via een digitaal
communicatiemedium informeren de leraren wekelijks alle ouders
over wat er in de klas is gedaan en wat er op het programma staat. De
leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, de personeelsvergadering
en het bouwoverleg bepalen samen met de directie het schoolbeleid.
De school is altijd in dialoog met de ouders en het bestuur om de
kwaliteit van onderwijs hoog te houden.

3.2 RKBS Het Spectrum

Onderwijsproces

Talentontwikkeling
staat hoog in
het vaandel

Het Spectrum beschikt over een breed en uitdagend en daarmee goed
aanbod voor de leerlingen. Naast de basisvakken is er veel aandacht
voor culturele vorming, expressie-activiteiten, wetenschap en
techniek en muziek. Talentontwikkeling staat bij het Spectrum hoog in
het vaandel. In de inrichting van de lessen houden de leraren zo veel
mogelijk rekening met de individuele talenten van de leerlingen.
Onder aspecten van opvoeden schaart de school de leergebieden van
levensbeschouwelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en
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actief burgerschap en sociale cohesie. Bij dit laatste aspect brengt de
school een brede kennis over en verantwoordelijkheid voor de
samenleving aan bij de leerlingen. Bij haar visie over de aspecten van
het onderwijs betrekt de school nadrukkelijk de bestuursvisie zoals
neergelegd in de beleidsdocumenten van het bestuur. Met het aanbod
richt de school zich op de kerndoelen, maar meer nog op de door de
leerlingen te behalen referentieniveaus. Meer specifiek heeft de
school een apart aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Waar nodig komen ook deze leerlingen in aanmerking voor extra zorg.

De standaard Zicht op ontwikkeling is als voldoende beoordeeld. De
leraren volgen de leerlingen met de methodetoetsen en de landelijke
toetsen nauwkeurig. Zij zouden echter met de verkregen gegevens
daaruit meer kunnen doen. Een diepere analyse en diagnose van
achterstand of het hebben van een voorsprong bij een leerling zal
leiden tot een meer gerichte aanpak en passender aanbod voor die
leerlingen.

Het niveau van lesgeven van de leraren staat op een hoog niveau
en het didactisch handelen is dan ook als goed gewaardeerd. Dit beeld
past bij de uitgangspunten van het bestuur: streven naar
vakmanschap en een hoge mate van professionaliteit.
Naast consequente en duidelijke lessen, in opzet en uitvoering, is er
sprake van elan, speelsheid en creativiteit bij de leraren. Zij weten de
leerlingen te boeien, waardoor er in de groepen sprake is van gerichte
aandacht en een hoge mate van concentratie bij de leerlingen. Bij de
verwerking van de leerstof maken de leraren veelvuldig gebruik van
aspecten van coöperatief leren.

De uitvoering van de kwaliteitszorg op Het Spectrum past goed
binnen het bestuursbeleid, dat gericht is op professionalisering,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Binnen
Het Spectrum zijn deze aspecten terug te zien. Er is sprake van een
verbetercyclus. Daarvan maken groepsbezoeken door de directie en
de intern begeleiders deel uit.
In deze zou de school haar keuzes voor de inhoud en uitvoering van
haar onderwijs meer duidelijk kunnen maken aan de hand van een
nauwkeurige analyse van de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
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Binnen SKOP is de directie van de school integraal verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van beleid.
Daarover legt zij periodiek verantwoording af aan de bestuurder.
Het managementteam van de school heeft de sterke en zwakke
kanten van de school goed in kaart gebracht en aan de hand daarvan
stelt het jaarlijks een plan op aan de hand van verbeterpunten, waarin
een prioritering is aangebracht.

De directie van de school wordt bijgestaan door de bouwcoördinatren
en de coördinator interne begeleiding. Deze vormen samen het
managementteam, dat samen met de intern begeleiders het
Stuurteam vormt. Dit Stuurteam is verantwoordelijk voor de
onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school. Daarmee creëert
de directie een groot draagvlak voor verbeteractiviteiten, heerst er een
open kwaliteitscultuur die als goed is gewaardeerd.
Vanuit de stichting worden met regelmaat studiedagen en
teamscholingen georganiseerd en worden individuele
scholingsactiviteiten aangemoedigd. Het beleid van Het Spectrum
sluit daar nadrukkelijk op aan. De cultuur binnen Het Spectrum is
open en daagt de medewerkers uit om mee te denken in de komende
ontwikkeling van een nieuwe beleidscyslus. Binnnen de school
is tevens sprake van een goede dynamiek die zeker in het gesprek dat
wij met de leraren hebben gevoerd naar voren komt.

Het team van Het Spectrum maakt zijn maatschappelijke taak waar
door veel en goede contacten te onderhouden met voor zijn onderwijs
relevante (gespreks)partners. Over die contacten en de effecten
daarvan legt de school transparant verantwoording af aan de ouders,
het bestuur en de betrokken instanties.
De school informeert de ouders via diverse kanalen over de
ontwikkelingen binnen de school, de activiteiten en de resultaten van
verbeteracties. Daarbij is er steeds sprake van een open dialoog met
de bestuurder, de collega directeuren en scholen en de ouders. Een
actieve en kritische medezeggenschapsraad zorgt voor voldoende
tegenspraak.

3.3 Basisschool Maria

De leerlingen
zijn tevreden
over het
aanbod in
de plusklas

De Mariaschool heeft een breed aanbod dat goed is toegesneden op
de kenmerken van de leerlingen. Naast de basisvakken besteedt de
school veel aandacht aan muzikale vorming, techniekonderwijs
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en Engels van groep 1 tot en met 8. Dit schooljaar staat de invoering
van een nieuwe methode voor het aanvankelijk leesonderwijs op het
programma. Ook bij de keuze van deze methode speelden
de onderwijsbehoeften van de leerlingen een grote rol.
De Mariaschool heeft voor de leerlingen met een hoog leerrendement
een eigen plusklas vorm gegeven. Met het geven van zogenaamd
'levelwerk' geeft de school deze leerlingen ook buiten de plusklas
gelegenheid tot verbreding en verdieping van de leerstof. Ook andere
leerlingen kunnen hiervan waar mogelijk profiteren.

De leraren van de Mariaschool volgen de ontwikkeling van de
leerlingen nauwkeurig. Via veel geplande en ook spontane gesprekken
tussen de leraren en de intern begeleiders, is er in de verslaglegging
van de onderwijsresultaten, de analyses en de gevolgen daarvan voor
aanbod en aanpak een goed doorgaande lijn in de school ontwikkeld.
De leerlingen profiteren daar aantoonbaar van. Uit de registraties
blijkt overduidelijk waarom gestelde doelen niet zijn behaald en wat
de vervolgacties daarop zijn. Het geheel is overzichtelijk neergelegd in
een digitaal systeem waarin actuele ontwikkelingen van de leerlingen
goed door de leraren worden bijgehouden.

Het didactisch handelen van de leraren is van een voldoende niveau.
Uit de geobserveerde lessen, die gezamenlijk met een observant van
de school zijn bezocht, blijkt dat de leraren degelijk lesgeven, strak
sturen en deze consequent opbouwen. Daarmee zijn de lessen meest
leraargestuurd en krijgen de leerlingen te weinig gelegenheid om
actief te participeren, mede waardoor zij te weinig eigenaar zijn van
hun eigen leerproces.

Op de Mariaschool heerst nog steeds een ambitieus verbeterklimaat,
zoals in een eerder inspectieonderzoek al is geconstateerd. De
ambities van directie en team liggen hoog en de aansturing van deze
ontwikkelingen is in professionele handen. De kwaliteits- en daarmee
de verbetercyclus is duidelijk vastgelegd in de documenten van de
school. In haar school- en jaarplan baseert de Mariaschool zich op de
uitgangspunten van het bestuur van SKOP en neemt de visie en missie
daarvan, weliswaar vertaald naar de context van de eigen school, over.
Het accent ligt daarbij dan ook op het verder ontwikkelen van de
kwaliteiten van de leraren, zeker met betrekking tot het didactisch
handelen.
In de opzet van schoolplan, jaarplan en jaarverslag is een duidelijke
cyclus waarneembaar.
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Binnen de Mariaschool heerst een transparante sfeer waarin een ieder
elkaar vertrouwt en waar goede, inhoudelijke discussies met elkaar
mogelijk zijn. Collegiale consultatie is vanzelfsprekend en leraren
geven elkaar feedback naar aanleiding van observaties, zo ook
door de intern begeleiders en de directie.
Het scholingsaanbod binnen de stichting vindt de school toereikend.
Gezamenlijke scholingen vanuit het bestuur zijn leerzaam en het
onderlinge contact met de andere scholen van de stichting is
waardevol volgens de leraren. Het directeurenoverleg draagt bij aan
een gezamenlijke SKOP-cultuur, hoewel die nog niet door alle
teamleden als gezamenlijke cultuur wordt ervaren.

De school heeft veel relevante contacten in de buurt en met diverse
instanties. Naar de ouders is de school open en zij informeert alle
ouders via moderne digitale kanalen, waaronder de digitale
nieuwsbrief. De verantwoording naar het bestuur verloopt conform de
door het bestuur ingestelde kwaliteitscyclus.
De directie legt verantwoording aan de medezeggenschapsraad af en
deze raad volgt de directie en de school kritisch.

3.4 Basisschool Johannes

De school
bevordert het
zelfstandig
werken als
ook het
samenwerken
van
leerlingen

Het onderwijsproces van de school is gedegen van opzet. Het sterkst is
de wijze waarop directie en leraren zicht hebben op de ontwikkeling
van de leerlingen. Het aanbod is breed, eigentijds en dekkend voor de
kerndoelen. De school besteedt ook aandacht aan creatieve vakken en
kunst en cultuur. Schoolbreed is er een aanbod voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen. De directie en het team werken hard om het
aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan begrijpend lezen.
Het aanbod van Engels voor de groepen 1 tot en met 4 en de
doorgaande lijn van kunstzinnige vorming zijn geborgd.

De standaard Zicht op ontwikkeling is als goed gewaardeerd. De
school gebruikt een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem voor
Nederlandse taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De
directie heeft op school- en groepsniveau zicht op de ontwikkeling
van de leerlingen. Als de groepsdoelen niet zijn gehaald, vindt er een
nadere analyse plaats door de intern begeleider en leraren. De leraren
analyseren dan de prestaties van de leerlingen en brengen de
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ontwikkeling van de leerlingen in kaart. Zij maken naast een
foutenanalyse ook een kwalitatieve analyse van leerresultaten van
leerlingen en als het nodig is ook van het leergedrag van de leerling.
Zo bepalen leraren welke achterstanden de leerlingen hebben of hoe
groot de leervoorsprong is. Vervolgens plannen zij de ondersteuning
voor leerlingen die dat nodig hebben. De intern begeleider heeft op
vastgestelde tijden gesprekken met de leraren over de vorderingen
van de leerlingen en informeert de directie hierover. De cirkel is dan
rond.

Het didactisch handelen van de leraren is voldoende. Het team van de
school is de afgelopen twee jaren sterk vernieuwd. Daarom zijn de
schoolbrede afspraken over het didactisch handelen opgefrist en
vastgelegd in het vademecum van de school. De lessen zijn samen
met de intern begeleider van de school bezocht. In de lessen waren de
leerlingen betrokken en heerste er een taakgerichte werksfeer. Leraren
gebruikten werkvormen die de zelfstandigheid van leerlingen en het
samenwerken bevorderen. Dit gebeurde in een prettige en rustige
sfeer. De directie gaat nu met het team aan de slag om de afstemming
van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen beter
te organiseren en de leerlingen meer eigenaar te maken van het eigen
leerproces. Daarnaast is het ‘leren leren’ voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen een speerpunt.

De school heeft een turbulente periode achter de rug. Tussen 2015 en
2017 zijn zeven leraren vertrokken en zijn er nieuwe leraren
aangesteld. Daarnaast is een periode sprake geweest van renovatie
van het schoolgebouw en een daarmee gepaard gaande interne
verhuizing. De rust is inmiddels weergekeerd, onder leiding van een
betrokken directeur, die de spil is in de schoolontwikkeling.
De afgelopen periode is veel aandacht besteed aan de interne
communicatiestructuur en het didactisch handelen van de leraren.
Daarnaast heeft de organisatie van de ondersteuning en begeleiding
een positieve impuls gekregen. De directeur is de afgelopen twee
jaar tevens intern begeleider van de bovenbouw geweest. Deze taak
draagt zij dit jaar over aan een nieuwe intern begeleider voor de
bovenbouw. We concluderen dat de directie belangrijke
randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs heeft gerealiseerd.
Het gaat er nu om de talenten en capaciteiten van de leerlingen te
ontwikkelen en de ambitieuze opbrengstdoelen te realiseren. De
directie hanteert een cyclus om de gestelde doelen te plannen, uit te
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voeren, te evalueren en bij te stellen.

De Johannesschool heeft één team, één visie en de onderwijskundige
koers is helder. De leraren zijn betrokken en hebben hoge
verwachtingen van de leerlingen. Nieuwe leraren worden in een 'warm
bad' ontvangen en op een prettige manier wegwijs gemaakt in de
uitgangspunten en de cultuur van de school. De directie heeft bereikt
dat de school een open kwaliteitscultuur en betrokken leraren heeft.
In het gesprek met de leraren is naar voren gekomen dat het team van
en met elkaar leert. De nieuwe leraren worden door een maatje
wegwijs gemaakt in het onderwijs van de school. De kwaliteitscultuur
van de school heeft tussen 2015 en 2017 een mooie ontwikkeling
doorgemaakt en is op koers.

De school heeft een leerlingenraad, die vijf tot zes keer per jaar met de
directeur vergadert. De directie legt verantwoording af aan de
medezeggenschapraad en ouders kunnen de notulen van deze raad
inzien. Verder is de school regelmatig in dialoog met de ouders over
de prestaties van hun kind. De verantwoording aan het bestuur is
middels managementrapportages, het jaarverslag en het jaarplan
geregeld.

3.5 basisschool De Keizerskroon

De
Keizerskroon
maakt leren
zichtbaar

De Keizerskroon kent een breed aanbod, inclusief een specifiek,
breed en gevarieeerd aanbod voor de meer- en hoogbegaafde
leerlingen. De school is een IPC-school (International Primary
Curriculum). Dit houdt in dat de school een onderwijsprogramma aan
de leerlingen presenteert dat de leerlingen stimuleert om beter te
leren en hun talenten te ontdekken. Het accent daarbij ligt op de
ontwikkeling van de vaardigheden van de leerlingen, waaronder
onderzoeken leren, samenwerken, plannen, vergaderen en de
leerlingen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces. De leerlingen
waarderen deze vorm van onderwijs zeer, zoals ze in het gesprek met
ons duidelijk hebben aangegeven. IPC zorgt tevens voor een grote
ouderbetrokkenheid omdat zij bij de start en de afsluiting van een
zogenaamde unit (het onderwerp dat wordt uitgewerkt) zijn
betrokken.

De leraren en de intern begeleiders volgen de ontwikkeling van de
leerlingen op een goede en uitgebreide wijze en op de voet. De school
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is afgestapt van de groepsplannen, die een lange doorlooptijd kenden,
naar blokplannen waarmee de leraren de ontwikkeling van de
leerlingen sneller en nauwkeuriger volgen. Achterstanden en hiaten
zijn in beeld maar ook de leerlingen met een voorsprong zijn dat.
De leerlingen leggen hun eigen ontwikkeling vast in een portfolio, dat
de ouders een goed inzicht geeft in wat hun kinderen doen op school
en hebben geleerd.

Didactisch loopt er door de hele school een duidelijke rode draad,
waardoor de leerlingen precies weten waar ze aan toe zijn, ook bij
wisseling van groep of leraar.
De door ons, samen met een observant van de school, bezochte
lessen waren alle van een goed professioneel niveau. Doel van de
school daarbij is het leren voor de leerlingen zichtbaar te maken en zo
de betrokkenheid van hen bij hun eigen leerproces te vergroten.
Daarin slagen de leraren zeker. De leerlingen zijn in alle lessen zeer
geïnteresserd, worden uitgedaagd en krijgen waar nodig van de
leraren feedback op hun handelen en op hun leerproces.

De
Keizerskroon
maakt leren
zichtbaar

De gehele kwaliteitszorg, de verbetercultuur en de wijze waarop de
school verantwoording aan derden aflegt zijn de sterke punten van de
school. Alle drie standaarden van de kwaliteitszorg zijn dan ook als
goed gewaardeerd.

De directie stuurt op eigenaarschap bij de leraren en vertrouwen in
elkaar, in de directie en in het bestuur. De directie probeert de kracht
van ieder teamlid naar boven te halen en verder te ontwikkelen. Zij
sluit daarbij aan op het beleid van het bestuur om te streven naar
hoge professionaliteit en vakmanschap. De wijze waarop het bestuur
de medewerkers laat meepraten over het nieuwe strategisch
beleidsplan, bijvoorbeeld in het onderwijscafé, geniet waardering bij
het gehele team.
De cyclus van verbeteracties, implementeren, borgen en evalueren is
volledig en wordt gedragen door alle medewerkers van de school. De
documenten van de school in deze vormen een consistent geheel. De
doelen die daarin beschreven zijn, zijn duidelijk, concreet en meetbaar.

De Keizerskroon kent een open cultuur en een grote betrokkenheid
van het team. De teamleden vormen een echt en een hecht team. Men
heeft waardering en respect voor elkaar. Van belang is dat de leraren
blijk geven hoge verwachtingen van de leerlingen te hebben en dat
laten zij in de lessen ook zien. De Keizerskroon is een lerende
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organisatie en zoals het jaarplan zegt: men gaat samen verder op weg,
directie met medewerkers, leerlingen en ouders.

De school legt in haar jaarverslag uitgebreid verantwoording af aan
het bestuur en aan de ouders. De school stelt de ouders via veel
kanalen op de hoogte van komende activiteiten, van de ontwikkeling
van hun kinderen en van de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.
In haar externe communicatie heeft de school een breed scala aan
contacten met diverse voor de school van belang zijnde organisaties.
Deze zijn contatcen zijn binnen de wijk, of binnen Pijnacker zoals het
regelmatige contact tussen alle basisscholen in het dorp. Daarnaast is
er contact met de naschoolse opvang.
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Reactie van het bestuur4 .
In de laatste maanden van 2017 heeft de inspectie haar vierjaarlijks
onderzoek bij de SKOP uitgevoerd. Het rapport van de inspectie
beschrijft het proces en de bevindingen.

Het conceptrapport is besproken met het bestuur, wat slechts tot
enkele aanpassingen heeft geleid in de sfeer van actualisering van
getallen en data. Deze korte constatering is al een indicatie dat de
bevindingen van de inspectie in grote mate overeenkomen met die
van het bestuur.

De gesprekken die de inspecteurs met de diverse geledingen hebben
gehad, de schoolbezoeken en de terugkoppeling zijn zonder
uitzondering in goede harmonie en prettig verlopen. Enerzijds was
merkbaar dat het vernieuwde toezicht nog wat onwennig is,
anderzijds was het bespreken van het nieuwe toezichtskader binnen
de SKOP aanleiding om nog eens kritisch naar de zelfevaluaties te
kijken en dat met elkaar te delen. De gesprekken die daaruit
voortkwamen waren absoluut van meerwaarde.
De kritische feedback en vragen van de inspectie sloten aan bij de
positief kritische houding van het interne toezicht, de samenwerking
met de GMR en het directieteam.
Het inspectiebezoek was in de tijd gepland op het moment van
afronding van het strategisch beleidsplan en daarmee een goed
moment om dat te bespreken. In het bestuursgesprek hebben we
daar dan ook uitgebreid bij stil gestaan.
Het bevestigde de koers die daarin is uitgezet op diverse punten en
werd daarmee onderdeel van de afrondende fase van het
beleidsvormend traject richting strategisch beleid.

De conclusie dat het beleid van de SKOP transparant en betekenisvol
is en dat er een goede kwaliteitscultuur heerst op de scholen en in het
directieteam, onderschrijft het bestuur volledig.

Niet voor niks is de titel van het strategisch beleid ‘Vertrouwen in
vakmanschap’. De ambitie het onderwijs continue te verbeteren door
vakmanschap te versterken en ruimte te geven is krachtig. Het
strategisch beleid sluit nauw aan bij de actualiteit rondom
professionele ruimte, autonomie, werkdruk en lerarentekorten. De
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs en voor goed
werkgeverschap wordt sterk gedragen door het directieteam en de
intern toezichthouder.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


