Spectrum Stichting voor
Protest. Christ. Onderw.

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 2 juni 2020

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 Spectrum Stichting voor
Protestants Christelijk Onderwijs (verder: Spectrum). 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?
Spectrum wordt op een eenduidige en transparante wijze
aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Dat blijkt
onder meer uit de wijze waarop het beleid voor de komende jaren,
vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2018-2022 (Koers22), tot
stand is gekomen. Alle geledingen binnen Spectrum, ook de
leerlingen, hebben actief mee kunnen denken over de inhoud van het
te voeren beleid, met het oog gericht op 2022.

Bestuur: Spectrum Stichting voor
Protestants Christelijk Onderwijs
Bestuursnummer: 41487

Aantal scholen onder bestuur: 8
Totaal aantal leerlingen: 2063
(Teldatum: 1 oktober 2019)
Lijst met onderzochte scholen:
07XI CBS De Regenboog
08VK CBS Prins Willem
Alexanderschool
25KR CBS De Acker

Spectrum heeft een duidelijke koers uitgezet, waarbij het motto: 'Zin
in leren', is uitgewerkt en verbeeld in een specifiek en aansprekend
stijlicoon: COBI. Het motto en het logo van Spectrum is in alle scholen
waarneembaar en leeft bij personeel en leerlingen.
Uit de verificatieonderzoeken die wij op drie van de acht scholen
hebben uitgevoerd blijkt dat het bestuursbeleid in deze scholen
merkbaar en zichtbaar is. Er is duidelijk sprake van een 'Spectrumfamilie'. Het onderwijs is van een goed niveau, die alle de
mogelijkheid hebben om zich, binnen de visie van Spectrum en binnen
hun eigen context, te ontwikkelen, te verbeteren en daarbij
vernieuwingen niet schuwen.
De vier speerpunten in het beleid: Creativiteit, Ontdekken door
onderzoekend leren, Burgerschap en Ict ontwikkelingen, zijn in de
naam van het stijlicoon COBI (een aimabele wijze uil, zoals het bestuur
deze karakteriseert) verwerkt. De speerpunten hebben we op de drie
onderzochte scholen in al hun aspecten kunnen waarnemen.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat moet beter?
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Er zijn geen zaken geconstateerd die beter moeten
Wat kan beter?
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Één
onderdeel – de continuïteitsparagraaf – kan worden verbeterd. Hierin
zou de toelichting op het risicobeheersingssysteem en op de
onderkende risico’s concreter moeten zijn. Ook zou meer aandacht
moeten worden besteed aan de maatregelen van het interne toezicht
met de effecten daarvan en aan de inrichting en uitvoering van het
toezicht op de doelmatigheid van de bestedingen.
Vervolg
In principe voeren wij over vier jaar opnieuw onderzoek uit naar het
bestuur en de scholen
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode oktober - december 2019 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Spectrum-SPCO. 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
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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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 het vierjaarlijks onderzoek bij drie
scholen van Spectrum 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.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

6/23

Verificatie
School

1

2

3

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

●

●

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

●

Onderwijsproces

Kwaliteitszorg en ambitie

1. De Regenboog, 2.Prins Willem Alexander School, 3.De Acker

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben op de drie scholen gesproken
met leerlingen, docenten, directie en intern begeleiders en
verschillende lessen bezocht.
In overleg met het bestuur hebben wij bovenstaande standaarden uit
het Onderzoekskader 2017, geselecteerd voor de verificatieonderzoeken, met als onderliggend beleidsthema: 'Ontdekken door
onderzoekend leren', een van de vier speerpunten van Spectrum.
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
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken wij altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn bij ons geen signalen 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
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opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken bij De Regenboog, de Prins Willem
Alexander School en De Acker
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
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 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

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Op beide vragen geven wij een positief antwoord. De standaarden in
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de beide kwaliteitsgebieden zijn tenminste als Voldoende beoordeeld.
Daarbij waarderen wij de standaarden Kwaliteitszorg en
Kwaliteitscultuur als Goed.
Het bestuur en de directies van de scholen hebben de kwaliteit van
het onderwijs goed in beeld en sturen gericht en op een eenduidige
wijze, vanuit een helder strategisch beleidsplan, Koers22, op verdere
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Spectrum is een hechte organisatie, waarbinnen het voor alle
geledingen goed toeven is, maar waarin ook een ieder, ook de
leerlingen, kan meepraten en meedenken over de inhoud en
uitwerking van het beleid.
Het stijlicoon COBI zorgt mede voor verbinding, maar ook voor
herkenbaarheid van de scholen in hun omgheving.
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.
De continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag kan nog informatiever
worden.

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

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

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)?
Deze standaard waarderen wij als Goed.
Wij kennen deze waardering toe omdat het bestuur een goed
functionerend stelsel van kwaliteitszorg heeft. Het bestuur heeft
mede dankzij de hechte samenwerking met de directeuren maar ook
met de andere geledingen binnen Spectrum, scherp zicht op de
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kwaliteit van het onderwijs, de resultaten van de scholen en
het schoolklimaat. Tevens betrekt het bestuur externe deskundigen
om een objectief en zo compleet mogelijk beeld te krijgen van zijn
eigen kwaliteit. Het beleid voor de komende jaren heeft het bestuur
vastgelegd in zijn strategisch beleidsplan Koers22. De pijlers van
Koers22 zijn de vier speerpunten Creativiteit, Onderzoekend leren,
Burgerschap en ICT. Deze vier speerpunten zijn in de scholen terug te
vinden, er wordt aan gewerkt en ze leven bij de medewerkers van
Spectrum. De creativiteit hebben we bij de leerlingen en leraren
kunnen waarnemen en het onderzoekend in de lessen. Het stijlicoon
COBI zorgt ervoor dat de speerpunten ook bij leerlingen en ouders
bekend zijn. Daarbij zij aangetekend dat het bestuur van de
gesprekken die het met de leerlingen heeft gevoerd in het kader van
de totstandkoming van Koers22 van hun te horen kreeg dat zij het
onderwijs 'saai' vonden. Dat is mede de basis geweest voor de
veranderingen en de nieuwe strategische beleidslijn. Het bestuur heeft
in deze het geluid van de leerlingen serieus genomen, daarop
gestuurd en het zo laten doorklinken in het nieuwe beleid.
Koers22 is duidelijk gericht op de toekomst en stuurt de scholen
daarmee gericht op verbetering en modernisering van het onderwijs.
Ook de vier kernwaarden die in Koers22 zijn beschreven
(betrokkenheid, professionaliteit, verbinding en aandacht) hebben wij
in de gesprekken de we hebben gevoerd en in de scholen kunnen
waarnemen. Dit uit zich tevens in de kwaliteit van de standaarden die
wij in de verificatieonderzoeken hebben beoordeeld. De ambities van
het bestuur worden in de praktijk gerealiseerd.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Ook deze standaard waarderen wij als Goed.
Tijdens dit onderzoek hebben wij gesprekken gevoerd met
verschillende betrokken. In alle gesprekken komt hetzelfde beeld naar
voren: het bestuur functioneert inderdaad transparant en integer. De
wijze waarop het bestuur het verbeter- en ontwikkelingsproces stuurt
vindt in alle geledingen van Spectrum waardering. De sturing is
duidelijk, gericht en is in de dagelijkse praktijk goed waarneembaar.
De onderwijskundige visie van het bestuur wordt gedeeld door alle
medewerkers.
Bestuur en toezicht werken onafhankelijk van elkaar en hebben de
Code goed bestuur onderschreven. We zien een zeer gestructureerde
organisatie waarin een ieder zich bewust is van de eigen taken en
bevoegdheden. Het bestuur heeft zijn taken concreet beschreven en
faciliteert de directies en de scholen op een transparante wijze,
waarover de scholen tevreden zijn.
De deskundige toezichthouder laat zich breed informeren, krijgt
documenten en rapportages van het bestuur tijdig aangeleverd en
bevraagt het bestuur kritisch, maar zegt dat zij steeds tijdig wordt
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meegenomen in de verdere ontwikkeling van de stichting. Het
wettelijk verplichte overleg tussen de toezichthouder en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) vindt in ieder
geval twee maal per jaar plaats.
Ook de gmr wordt door het bestuur meegenomen in de
beleidsontwikkelingen, is steeds goed geïnformeerd en stelt zich
vanuit zijn deskundigheid tevens kritisch op te opzichte van het
bevoegd gezag.
Wij zien hier een drie-eenheid, bestuur, toezicht en
medezeggenschap, die goed met elkaar samenwerkt, kritisch is ten
opzichte van elkaar maar de verdergaande ontwikkeling van het
onderwijs en de stichting voorop stelt en het kwaliteitszorgsysteem
van Spectrum volgt en compleet maakt. Daarnaast zorgen de drie
gremia voor een goed draagvlak en kwaliteitsbewustzijn bij de
medewerkers van Spectrum.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
De standaard Verantwoording en dialoog waarderen wij
eveneens als Goed.
De tegenspraak is geregeld in een volledig bezette gmr, die
functioneert aan de hand van een duidelijke jaaragenda.
Leden van de gmr worden door het bestuur ruimschoots in de
gelegenheid gesteld om zich (verder) te professionaliseren.
Bij de totstandkoming van het beleidsplan Koers22 heeft het bestuur
de dialoog met alle geledingen van Spectrum gevoerd, waarbij zij zeer
bewust bij de leerlingen zijn begonnen.
Het bestuur verantwoordt zich volgens de afgesproken richtlijnen. Het
jaarverslag voldoet aan de wettelijk vereisten, op een enkele
kanttekening ten aanzien van de continuïteitsparagraaf na.
In het jaarverslag verantwoordt het bestuur zich helder en transparant
naar al zijn relaties. Zowel op bestuursniveau als ook op schoolniveau
maakt het bestuur op een overzichtelijke wijze helder wat er op alle
niveaus binnen Spectrum is gebeurd. Daarnaast geeft het bestuur een
korte blik op de toekomst en zijn risico's in kaart gebracht.
De website en de nieuwsbrieven zorgen voor een goede
informatiestroom naar ouders en het personeel.

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

Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2016

2017

Prognose
2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,50

3,47

3,87

4,22

4,30

4,19

4,44

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,79

0,81

0,82

0,83

0,83

0,83

Weerstandsvermogen

< 5%

32,8%

34,4%

32,7%

32,6%

33,5%

34,4

Huisvestingsratio

> 15%

8,5%

7,4%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-0,7%

0,9%

0,7%

-0,8%

0,5%

0,4%

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. In ons onderzoek vonden wij geen belangrijke
informatie die strijdig is met dat beeld. Incidenteel negatieve
rentabiliteit is geen probleem nu meerjarig sprake is van compensatie
door jaren met positieve rentabiliteit en er bovendien sprake is van
een liquiditeit en een solvabiliteit waarmee een incidenteel negatieve
rentabiliteit gemakkelijk kan worden opgevangen.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in volgende
bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Rjo worden namelijk
toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
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continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• rapportage aanwezigheid en werking van interne
risicobeheersings- en controlesysteem: vermeld zou ook moeten
worden welke resultaten zijn bereikt en welke aanpassingen
eventueel worden doorgevoerd;
• rapportage risico’s en onzekerheden: hier zouden ook de
onderkende risico's en beheeringsmaatregelen daarvoor moeten
worden beschreven, waar nodig en relevant aangevuld met een
cijfermatige toelichting;
• de verantwoording van de intern toezichthouder in het
jaarverslag zou ook genomen maatregelen en gegeven adviezen
met de daarmee bereikte effecten moeten bevatten;
• ook de verantwoording over het toezicht op een doelmatige
besteding van rijksmiddelen zou concreter mogen zijn: hoe
precies, welke maatregelen en welke effecten.

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.
Bij ons onderzoek kwamen geen onderwerpen naar voren waarover
wij met het bestuur het gesprek willen aangaan. Wel bevelen wij het
bestuur aan om te overwegen of en hoe het (hoge)
weerstandsvermogen kan worden gebruikt voor het onderwijs.

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.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
3.1. CBS De Acker
Op maandag 28 oktober 2019 heeft de inspectie een
verificatieonderzoek uitgevoerd op De Acker. De standaarden Aanbod
en Kwaliteitscultuur zijn gewaardeerd als Goed. De standaarden
Didactisch handelen, Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog
zijn als Voldoende beoordeeld.

Breed en toekomstgericht aanbod
Het aanbod waarderen we als Goed, omdat het breed en
toekomstgericht is. De school biedt een breed leerstofaanbod dat
gebaseerd is op de kerndoelen, het omvat de referentieniveaus voor
taal en rekenen en sluit aan op het niveau van de leerlingen.
Leerlingen die behoefte hebben aan meer ondersteuning en extra
herhaling krijgen dat ook aangeboden. Leerlingen die juist behoefte
hebben aan meer uitdaging krijgen dit naast de reguliere lessen ook in
de klimopklas of in de prismaklas van het bestuur.
De school heeft extra aandacht voor taal- en leesvaardigheid. Ook
krijgen leerlingen vanaf groep 1 Engels aangeboden. Om alle
leerlingen te stimuleren werkt de school met een geïntegreerd aanbod
voor de zaakvakken. Hierin laat de school zien dat de vaardigheden
die de leerlingen leren, ook voor de toekomst heel belangrijk zijn.
Leerlingen kunnen hierdoor ontdekkend, ontwerpend en
onderzoekend leren. In diverse klassen is bijvoorbeeld ‘het
vragenmachientje’ aanwezig. Dat is een hulpmiddel waarmee
leerlingen een goede onderzoeksvraag kunnen formuleren. Andere
vaardigheden die hierbij ontwikkeld worden zijn onder andere
presenteren en samenwerken. De leerlingen geven ons aan dat ze heel
blij zijn met deze geïntegreerde aanpak omdat het leren leuker maakt.
De school heeft het vak burgerschap verweven met de verschillende
vakgebieden, zoals de sociaal emotionele ontwikkeling, het
geïntegreerd zaakvakkenonderwijs, de geestelijke stroming en etwinning (contact met andere leerlingen uit het buitenland). Tot slot
krijgen leerlingen dans, theater en muziek aangeboden via een
samenwerking met het Kunstgebouw.

Didactisch handelen is voldoende
De standaard Didactisch handelen hebben we als voldoende
beoordeeld, omdat deze voldoet aan de basiskwaliteit.
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Kwaliteitszorg is voldoende
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen we als Voldoende, omdat
deze voldoet aan de basiskwaliteit.
Een gedreven team met draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid
De standaard Kwaliteitscultuur waarderen we als Goed.
Het team is gedreven om boeiend en goed onderwijs te verzorgen
voor de leerlingen. Kenmerkend voor dit team is het enthousiasme, de
betrokkenheid, een gedegen draagvlak en de gedeelde
verantwoordelijkheid. Zij krijgen hiermee vanuit de directie ruimte om
hun eigenaarschap te vergroten. Alle teamleden zijn via stuurteams
aangesloten op een professionele leergemeenschap. Daarnaast
beschikt het team over diverse specialisten. Het team ervaart meer
dan voldoende ruimte voor scholing en ontwikkeling. Er heerst een
open cultuur waardoor teamleden in de gelegenheid zijn om (positief)
kritisch te zijn. De leraren consulteren elkaar onderling, door lessen
samen voor te bereiden en bij elkaar te kijken.

Verantwoording en dialoog is voldoende
De standaard verantwoording en dialoog beoordelen we als
Voldoende, omdat deze voldoet aan de basiskwaliteit.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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3.2. CBS Prins Willem Alexander
Op vrijdag 8 november 2019 hebben we een verificatieonderzoek
uitgevoerd op CBS Prins Willem-Alexander. De standaarden Aanbod,
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur zijn als Goed gewaardeerd.
De standaarden Didactisch handelen en Verantwoording hebben we
als Voldoende beoordeeld.

De school heeft een ruim aanbod
De standaard Aanbod waarderen we als Goed, omdat deze de
basiskwaliteit overstijgt.
De school heeft een ruim aanbod, dat toekomstgericht is. Verder is er
ook een uitgebreid aanbod voor de culturele en kunstzinnige vorming
van de leerlingen. Hierbij zijn doen, beleven, ervaren en ontdekken
kernbegrippen. De leerlingen krijgen deze lessen vooral via
workshops en praktische oefeningen aangeboden. Daarnaast hebben
we tijdens de lesbezoeken gezien dat het leerstofaanbod gericht is op
het aanbieden van leerstrategieën in een uitdagende leeromgeving.

Het didactisch handelen is voldoende
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als Voldoende,
omdat deze voldoet aan de basiskwaliteit.

De kwaliteitszorg is een stevige basis voor de toekomst
De standaard Kwaliteitszorg hebben we als Goed gewaardeerd,
omdat het de basiskwaliteit overstijgt.
De school heeft een goed stelsel voor kwaliteitszorg en er wordt
planmatig en doelgericht gewerkt aan verbetering van het onderwijs.
Voorbeelden hiervan zijn de evaluaties van de optimaliseringsplannen
van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019. Deze evaluaties hebben
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input opgeleverd voor het optimaliseringsplan van het schooljaar
2019-2020. De school laat zien dat het stelsel van de kwaliteitszorg
een cyclisch geheel is. Daarnaast betrekt de school ook externen om
de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, bijvoorbeeld het
visitatierapport van januari 2017. Op basis hiervan zijn er duidelijke
doelen gesteld, die volgens de kwaliteitscyclus continu geëvalueerd en
bijgesteld worden. Een ander voorbeeld is de uitgebreide
voorbereiding, uitwerking en evaluatie van de studiedagen, zoals we
in de documenten van de school hebben gezien. Tot slot constateren
we dat het bestuur intensief betrokken is bij de zorg voor kwaliteit op
de school.

De kwaliteitscultuur op de school is erg sterk
De standaard Kwaliteitscultuur hebben we als Goed gewaardeerd,
omdat het de basiskwaliteit ontstijgt.
Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en veel
eigenaarschap bij de leerkrachten. Er zijn diverse stuurgroepen in de
school die, in tegenstelling tot 2017, nu volledig zelfsturend zijn en niet
meer door de directie gestuurd worden. Leraren ervaren veel ruimte
om zich te professionaliseren en hun talenten op diverse manieren in
te zetten binnen de school en in bovenschoolse kenniskringen. Er is op
de school sprake van onderwijskundig leiderschap en gezamenlijk
werken aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het
onderwijs.

Verantwoording en dialoog is voldoende
De standaard Verantwoording en dialoog hebben we als voldoende
beoordeeld, omdat het aan de basiskwaliteit voldoet.
1. De school is zich aan het oriënteren op een digitaal
communicatiesysteem met ouders. Een punt dat beter kan is het meer
betrekken van externen bij de beleidsontwikkeling.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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3.3. Christelijke basisschool "De Regenboog"
Op vrijdag 28 november 2019 hebben we een verificatieonderzoek
uitgevoerd op CBS DeRegenboog. De standaarden Aanbod,
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur zijn als Goed gewaardeerd .
De standaarden Didactisch handelen en Verantwoording en
dialoog hebben we als Voldoende beoordeeld.

De standaard Aanbod waarderen wij als Goed, omdat deze uitstijgt
boven de basiskwaliteit.

De Regenboog biedt een zeer ruim pakket aan
Het totale aanbod van de Regenboog kenmerkt zich door een grote
schakering aan curriculumonderdelen naast de basisvakken. De
speerpunten die vanuit het bestuur worden aangedragen hebben wij
in ruime mate in de geobserveerde lessen terug kunnen zien. Dit geldt
voor het onderzoekend leren en de ict-vaardigheden. Door het brede
aanbod, dat de leerlingen waarderen, is er bij de leerlingen zeker ook
sprake van zin in leren.
De creativiteit bij leerlingen, waar de school bewust op stuurt, komt
vooral tot uiting bij techniek en wetenschap en bij beeldende vorming
en drama. Ook het onderzoekend leren hebben wij kunnen
waarnemen. Daarnaast komt het thema burgerschap geïntegreerd in
het thematisch leren met regelmaat en uitgebreid aan de orde.

Het didactisch handelen is voldoende.
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als Voldoende,
omdat deze voldoet aan de basiskwaliteit.

De kwaliteitszorg staat als een huis
De standaard Kwaliteitszorg hebben we als Goed gewaardeerd,
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omdat het de basiskwaliteit overstijgt.
De school heeft een gedegen en goed uitgewerkt stelsel voor
kwaliteitszorg en werkt planmatig en doelgericht aan een continue
verbetering van het onderwijs. COBI is daarin, ook vanuit het bestuur,
leidend, in de vorm van de speerpunten. Het geheel past binnen het
Koersplan van Spectrum.
Het cyclisch karakter van de kwaliteitszorg is terug te vinden in de
beleidsdocumenten van de school, het gebruik van het rapport van de
interne visitatiecommissie (juni,2019) en het vervolg daarop, het
schoolplan 2019-2023 dat in concrete doelen is beschreven en
uitgewerkt. De evaluaties van de doelen uit eerdere plannen vormen
steeds de basis voor nieuw beleid, dat gebaseerd is op
duidelijke doelen, zowel van de school als ook van het bestuur.
Waarbij we opmerken dat het bestuur nauw betrokken is bij de
ontwikkeling van de scholen en de school de wijze van besturen zeer
waardeert.

De kwaliteitscultuur is een sterk aspect van de Regenboog
De standaard Kwaliteitscultuur hebben we als Goed gewaardeerd,
omdat deze de basiskwaliteit ontstijgt.
Het team van De Regenboog vormt een hechte leergemeenschap. De
leraren spreken dat ook uit en zijn daar trots op. De betrokkenheid bij
de leerlingen en bij elkaar is groot, de gedrevenheid kwam in het
gesprek dat wij met (een deel van) de leraren hebben gevoerd
duidelijk naar voren. Daarnaast is er sprake van een sterk
onderwijskundig leiderschap, waarin (verdere) professionalisering van
de teamleden voorop staat.
Een mooi voorbeeld van de goede cultuur op De Regenboog is de
mogelijkheid die twee personeelsleden in het kader van hun studie
hebben gekregen om een plan van aanpak te schrijven waarbij zij de
schoolontwikkelvraag duidelijk in beeld hebben gebracht. Dit plan van
aanpak geeft richtlijnen voor de school om vorm en inhoud te geven
aan toekomstgericht onderwijs. Het team en ook het bestuur
zijn direct betrokken bij de totstandkoming van dit plan van aanpak.
Voorwaar een mooie aanwinst voor de school.

Verantwoording en dialoog is voldoende
De standaard Verantwoording en dialoog hebben we als voldoende
beoordeeld, omdat het aan de basiskwaliteit voldoet.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . 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.
Als bestuur kijken wij tevreden terug op het inspectiebezoek. We zijn
zeer blij met de positieve beoordeling die wordt gegeven over het
bestuurlijk handelen en het onderwijs binnen de scholen van
Spectrum. We herkennen ons in het oordeel dat de inspectie geeft. We
zijn er trots op dat de inspectie heeft geconstateerd dat COBI leeft
binnen Spectrum. De strategische koers is in de hele organisatie
zichtbaar op het niveau van leerlingen, ouders en leerkrachten. De
uitwerking van de vier speerpunten zijn op alle scholen aanwezig en
wij hebben de hoge verwachting dat dit leidt tot behoud van
kwalitatief en toekomstgericht onderwijs op onze scholen. Dit willen
we vooral samen bereiken. Dit betekent een directe betrokkenheid en
onderlinge verbinding tussen scholen, bestuur, (g)mr en raad van
toezicht.
Met betrekking tot de adviezen ten aanzien van het financieel beheer,
betreuren wij het dat de financieel inspecteur niet aanwezig was
tijdens de inspectiebezoeken. De punten van aandacht richten zich nu
vooral op de jaarverslaggeving. Eén van de aandachtspunten is de
aanwezigheid en werking van de interne risicobeheersing. In het
jaarverslag van Spectrum wordt verwezen naar het aanwezige
risicobeheersingssysteem. De inspectie heeft dit systeem echter niet
in haar beoordeling meegenomen. We hadden dit graag willen
toelichten tijdens de inspectiebezoeken, maar die kans hebben we
niet gekregen. Dit wil niet zeggen dat we de adviezen van de inspectie
niet ter harte nemen. We zullen de resultaten van de risicobeheersing
en de daaruit opgemaakte risico’s en beheersmaatregelen in de
toekomst concreter opnemen in het jaarverslag. Niet alleen met een
verwijzing naar het aanwezige risicobeheerssysteem, maar door een
samenvatting weer te geven in het jaarverslag.
Ten aanzien van de verantwoording van het interne toezicht zullen we
in de toekomst naast de al opgenomen besluiten in het jaarverslag
ook de adviezen van de Raad van Toezicht opnemen. Verder zullen we
een opsomming geven van de thema’s en onderwerpen die aan bod
gekomen zijn bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht
gedurende het verslagjaar.
Als laatste zal er een procedure binnen de Raad van Toezicht worden
ingericht met als doel om zicht te houden op de doelmatigheid van de
middelen en de verantwoording daarover. De RvT gaat zich hierover
nog dit schooljaar buigen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

