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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 Signum. 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.

Bestuur: Signum
Bestuursnummer: 74049

Onder Signum vallen 22 basisscholen en twee scholen voor speciaal
basisonderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs aan 6500 leerlingen.

Totaal aantal leerlingen: 6500

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en over voldoende geld beschikt om goed
onderwijs te verzorgen. Daarom hebben we gesprekken gevoerd met
het bestuur, met de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) en een aantal directeuren. Verder zijn
vier scholen bezocht voor een verificatieonderzoek: De Matrix, 't
Wikveld, 't Sparrenbos en 't Schrijverke. Al deze scholen maken deel
uit van een Kindcentrum. Een verificatieonderzoek is een belangrijk
onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur. In zo'n
onderzoek gaan we na of de informatie van het bestuur klopt.
Wat gaat goed?
Wij vinden dat het bestuur van Signum het op heel veel punten goed
doet.
Het bestuur vindt dat de kinderen op de Signumscholen goed
onderwijs moeten krijgen, want 'elk kind verdient het beste'. Het
bestuur heeft daarom een plan opgesteld met duidelijke doelen om
die ambitie waar te maken. Dat plan heeft het bestuur samen met de
directeuren geschreven. Daarom zijn de directeuren gemotiveerd om
de doelen uit het plan te bereiken.
Signum weet dat goed onderwijs niet vanzelfsprekend is en dat de
leraren er toe doen. Signum wil dan ook dat alle leraren hun vak
verstaan en dat de directeuren goed leiding geven. Signum zorgt er
daarom voor dat de medewerkers zich blijven scholen om steeds
professioneler te worden.
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Aantal scholen onder bestuur: 22
basisscholen en 2 scholen voor
speciaal basisonderwijs

Lijst met onderzochte scholen:
De Matrix (05KL)
't Wikveld (07UF)
't Sparrenbos (09PF)
't Schrijverke (24AZ)
Onder het bestuur verstaan we in dit
rapport de voorzitter van het College
van Bestuur en de directeur
Onderwijs en Ontwikkeling. Zij
vormen samen de dagelijkse leiding
van de organisatie, ondersteund door
een managementteam en het
bestuurssecretariaat.
We zijn ons ervan bewust dat deze
leden van het bestuur, na het
afronden van dit onderzoek, niet
meer in dienst zijn van Signum
onderwijs. Wij zijn van mening dat
beiden, zowel de voorzitter van het
College van Bestuur als de directeur
Onderwijs en Ontwikkeling een
belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan Signum, getuige ook onze
bevindingen tijdens dit onderzoek.
Een kwaliteit van het bestuur dat in
vrijwel ieder gesprek is genoemd, is
het vermogen te verbinden.
Daarnaast hebben we zowel de
voorzitter van het College van
Bestuur als de directeur Onderwijs
leren kennen als mensen met een
groot onderwijshart.
Ondanks het vertrek van het bestuur
denken we dat de professionele
cultuur binnen Signum voldoende
stevig is verankerd en dat de
medewerkers de kernwaarden van
het bestuur zullen voortleven.
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Signum gaat ook na of het de scholen lukt om goed onderwijs te
geven. Het bestuur gaat bijvoorbeeld op de scholen kijken. Ook heeft
het bestuur afspraken met de scholen gemaakt over welke gegevens
zij over het onderwijs aan het bestuur moeten doorgeven. De scholen
komen deze afspraken na en het bestuur bekijkt alle informatie
nauwkeurig. Zodra het bestuur vermoedt dat er problemen zijn, komt
het in actie.
Het bestuur beseft dat het nooit helemaal zal lukken om aan de hand
van alleen gegevens een volledig beeld te krijgen van het onderwijs.
Signum zorgt er daarom voor dat de directeuren vertrouwen hebben
in elkaar en in het bestuur. Directeuren trekken daardoor zelf op tijd
aan de bel als ze zorgen hebben over de onderwijskwaliteit.
Het bestuur is financieel gezond. Signum zet het onderwijsgeld dat ze
van de overheid krijgt op een goede manier in. Verder zorgt het
bestuur ervoor dat het ook de komende jaren financieel gezond blijft.
Samenvattend vinden we dat Signum de kernwaarden 'vertrouwen,
samenwerkend, verbindend, ambitieus en ondernemend' weet waar
te maken. Met steeds als inspiratie en uiteindelijk doel voor ogen dat
elk kind het beste verdient.
Wat kan beter?
We zien het als een belangrijke uitdaging voor Signum om na te gaan
hoe het bestuur kan bewijzen dat al hun scholen zowel aan de
wettelijke basiskwaliteit als aan de doelen die Signum zelf heeft
gesteld, voldoen.
Dat heeft te maken met het feit dat de inspectie sinds augustus 2017
niet meer elke vier jaar op alle scholen komt. Het bestuur is daarom
nu meer aan zet dan vroeger om aan te tonen dat scholen voldoen
aan de eisen die volgens de wet gesteld worden aan goed onderwijs.
Dat geldt ook voor de eigen ambities van Signum, die verder gaan dan
wat er in de wet staat. Ook op deze gebieden zou het mooi zijn als het
bestuur kan laten zien dat de scholen deze ambities weten te
realiseren.
Wat moet beter?
Dit is niet van toepassing, want het bestuur en de scholen voldoen aan
de wettelijke eisen.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting
Signum. 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
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?
Kwaliteitsorganisatie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

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 (altijd) 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
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in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de
onderwijskwaliteit van de school.
In dit onderzoek hebben we in overleg met het bestuur besloten de
speciale scholen voor basisonderwijs niet te betrekken bij deze
verificatieonderzoeken. Eén van deze scholen houdt namelijk in zijn
huidige vorm op te bestaan (sinds 2016 verwijzen de scholen bewust
geen kinderen meer naar deze school) en de andere school is onlangs
nog bezocht met het onderzoekskader 2017.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek (alleen) uit bij scholen en
besturen waar het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit
bieden.
Bij Signum zijn er geen scholen die voor een risico-onderzoek in
aanmerking komen.
• 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.
Signum heeft bewust geen gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Signum werkt vanuit de visie en cultuur dat elke school
niet alleen goed onderwijs geeft, maar ook op verschillende
onderdelen kan excelleren en kan leren. Binnen deze visie/
cultuur vindt het bestuur het labelen van scholen met een bepaald
predicaat niet passend.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
Bij Signum is dit type onderzoek niet aan de orde.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
Bij Signum zijn geen scholen die in de steekproef vallen voor een
dergelijk onderzoek.
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Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie.
We hebben gesproken met de Raad van Toezicht, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en enkele directeuren.
We hebben vier verificatieonderzoeken uitgevoerd. Bij deze
onderzoeken hebben we drie standaarden beoordeeld, te weten:
didactisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.
Tijdens de verificatieonderzoeken hebben we met de directie, intern
begeleiders en leraren gesproken en enkele lessen bezocht. Voor de
verantwoording van de precieze inrichting van het onderzoek
verwijzen wij naar het onderzoeksplan dat voor elk vierjaarlijks
onderzoek per bestuur wordt opgesteld.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en rapportage opgenomen.
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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 en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
NB. De standaarden binnen het kwaliteitsgebied Financieel beheer
worden uitsluitend beoordeeld met een voldoende of onvoldoende.
Het oordeel 'goed' wordt hier vooralsnog niet gegeven.
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Samenvattend oordeel
De centrale onderzoeksvraag luidt: is de sturing op kwaliteit op orde
en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Wij beantwoorden deze vraag positief. In de eerste plaats zorgt het
bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit en stuurt het waar
nodig op verbetering. Het bestuur stimuleert ook verdere
ontwikkeling, zowel op school- als op bestuursniveau. In de tweede
plaats zorgt het bestuur voor deugdelijk financieel beheer.
Wij vinden dat het bestuur ondernemend is op alle terreinen die
onderdeel zijn van dit onderzoek.
Hierna volgen de antwoorden op de 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?
Deze deelvraag beantwoorden wij positief en wij waarderen de
betreffende standaard (KA1) als goed. Het bestuur voldoet namelijk
niet alleen aan de deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit), maar laat ook
eigen ambities (eigen aspecten van kwaliteit) zien.
Wat betreft de basiskwaliteit constateren we dat het bestuur
duidelijke doelen heeft afgesproken met de scholen. Deze doelen zijn
gebaseerd op een heldere visie vanuit de maatschappelijke opdracht
van het onderwijs. Verder houdt het bestuur zicht op de
onderwijskwaliteit op basis van een duidelijke kwaliteitscyclus. Aan de
hand van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de scholen
signaleert het bestuur tijdig risico’s en wordt er gestuurd op
verbetering.
Als het gaat om eigen aspecten van kwaliteit zien we dat er bij de
medewerkers een groot draagvlak bestaat voor de ambities die
Signum zich stelt. Tijdens de verificatieonderzoeken komt
bijvoorbeeld naar voren dat het beleid van het bestuur volledig
doorwerkt op schoolniveau. Ook zien we resultaten van de doelen die
het bestuur met de scholen heeft afgesproken, bijvoorbeeld als het
gaat om een ononderbroken ontwikkeling 0 tot 13-jarigen. Alle
scholen van Signum zijn op weg richting een volledig integraal en
inclusief kindcentrum.

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
Wij beantwoorden deze vraag met een volmondig ja en we waarderen
deze standaard (KA2) als goed. Signum komt niet alleen tegemoet aan
de basiskwaliteit, maar het bestuur heeft daarnaast aanvullend beleid
ontwikkeld om de professionele en lerende cultuur te versterken: er is
een breed draagvlak voor visie en ambities en medewerkers worden
gestimuleerd om te blijven werken aan hun verdere ontwikkeling.
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3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Ook deze vraag beantwoorden wij positief. Als het gaat om de
basiskwaliteit vinden we dat het bestuur, zowel intern als extern,
toegankelijk en betrouwbaar verantwoording aflegt over de
strategische doelen, de resultaten en de eigen ontwikkeling en die van
de scholen. Ook voert het bestuur een actieve dialoog, zowel binnen
het bestuur als met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
de Raad van Toezicht en de directeuren.
Als een eigen aspect van kwaliteit zien we de intensieve
samenwerking met andere stakeholders in en buiten de regio.
Daarom waarderen we deze standaard (KA3) als goed: het bestuur laat
zien strategisch partnerschap en dialoog zeer serieus te nemen.
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Wij beantwoorden deze vraag positief. Wij baseren ons oordeel over
het kwaliteitsgebied Financieel beheer op de oordelen van de
standaarden voor financiële continuïteit en rechtmatigheid. De
standaard financiële doelmatigheid wordt volgens een afspraak
binnen de inspectie nog niet beoordeeld.
Ruimte voor ontwikkeling
We zien ook ruimte voor verdere ontwikkeling.
Nu het toezicht van de inspectie per 1 augustus 2017 is veranderd,
vraagt dit aanvullend beleid van het bestuur. Het bestuur moet
namelijk meer dan voorheen zelf toezien op de vraag of de
onderwijskwaliteit over de volle breedte voldoet aan de
basiskwaliteit, zoals die in wettelijke eisen is vastgelegd (WPO, artikel
10). Meer specifiek vraagt de wet dat een bestuur door een stelsel van
kwaliteitszorg zorg draagt voor de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen en de afstemming van het onderwijs daarop (zie
Onderzoekskader voorschoolse educatie en primair onderwijs; versie 1
juni 2017). We zien dat het bestuur zorgt dat alle leerlingen in hun
ontwikkeling worden gevolgd door middel van methode
onafhankelijke toetsen (Bossche toetskalender). Tegelijkertijd
constateren we dat het bestuur minder zicht heeft op de vraag in
hoeverre de leraren hun onderwijs ook daadwerkelijk weten af te
stemmen op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het
bestuur is op dit moment wel bezig om hier beter zicht op te krijgen
Momenteel zijn er pilots gaande om de competenties en
ontwikkeltrajecten van personeelsleden centraal in beeld te brengen
en op bestuursniveau toegankelijk te maken. Het is voor het bestuur
nog een uitdaging om, passend bij de cultuur en visie op
kwaliteitszorg, een vorm te vinden voor het in beeld brengen van de
brede basiskwaliteit van de scholen.
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2.1 Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.

KA1: Kwaliteitszorg
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
We waarderen de kwaliteitszorg als goed, omdat we vinden dat
Signum in de eerste plaats toereikend beantwoordt aan de
basiskwaliteit zoals die in wettelijke eisen is vastgelegd (WPO, artikel
10). Zo heeft Signum duidelijke doelen afgesproken met de scholen,
houdt het bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt
het bestuur op verbetering en ontwikkeling daarvan. In de tweede
plaats constateren we ook dat Signum de basiskwaliteit overstijgt. Een
eigen aspect van kwaliteit komt bijvoorbeeld naar voren in de
ambitieuze doelen die getuigen van innovatief bestuurlijk vermogen.
Zo werkt Signum er doelbewust naar toe dat alle scholen een
kindcentrum worden. Bovendien is Signum niet alleen ondernemend,
maar legt de lat ook hoog: "Wij vinden dat de kinderen die aan onze
zorg worden toevertrouwd, recht hebben op kwalitatief uitstekend
onderwijs. Wij willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op hun
toekomst."

Duidelijke richting en kaders met ruimte en verantwoordelijkheid voor
scholen
Wij constateren dat het bestuur een duidelijke richting heeft uitgezet
en heldere kaders gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te
borgen en verder te ontwikkelen. Daarbij is er ruimte en eigen
verantwoordelijkheid voor de scholen.

'Bij Signum zijn we samen verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit'
(directeur Signumschool)
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Kerndocument voor de richting en het kader is het Strategisch
Beleidsplan 2014-2018. In dit plan formuleert Signum zijn missie, visie
en de koers voor 2014-2018 aan de hand van vijf strategische thema’s:
ononderbroken ontwikkeling, professionele leergemeenschap,
excellente medewerkers, educatief partnerschap en zelfregulering. In
de bijbehorende strategiekaart staat wat het bestuur op deze thema’s
van de scholen verwacht, evenals de bijbehorende succes- en
prestatie-indicatoren.
Binnen de gegeven richting en de kaders is er nadrukkelijk ruimte en
eigen verantwoordelijkheid voor de scholen. Uitgangspunt van het
bestuur is vertrouwen en het bestuur legt de verantwoordelijkheden
daarom zo laag mogelijk in de organisatie: de directeur is integraal
onderwijskundig leider en hij/zij is aan zet als het gaat om het
onderwijs en de kwaliteit op de eigen school. Hoe scholen vorm en
inhoud geven aan de doelen uit het strategisch beleidsplan en het
tempo waarin zij dat doen, is aan de school.

Het bestuur zorgt voor een functionerende kwaliteitscyclus
Signum wil staan voor kwalitatief hoogstaand en ondernemend
onderwijs. Vragen als 'Hoe behouden we het goede en waar willen we
verbeteringen aanbrengen?' stelt het bestuur dan ook regelmatig.
Daarbij vindt het bestuur de dialoog met anderen essentieel, want in
de visie van het bestuur is onderwijskwaliteit een
verantwoordelijkheid van iedereen samen. Daarom heeft het bestuur
een systematiek voor het bewaken van kwaliteit ontwikkeld ('Onze
kijk op kwaliteitszorg') om de kwaliteit op twee niveaus te
ondersteunen: die van kindcentrum en school (kwaliteitscyclus 1) en
die van het bestuur (kwaliteitscyclus 2).
Binnen iedere cyclus wordt voortdurend de PDCA-cirkel (Plan, Do,
Check, Act) doorlopen. Het kwaliteitszorgsysteem is daarmee een
dynamisch systeem van regelen en verantwoorden. Binnen deze
PDCA-cyclus worden voor de activiteit 'check' van de kwaliteitscirkel
zowel op schoolniveau als op bestuursniveau diverse instrumenten
ingezet.
In cyclus 1 gaat het om: (trend-)analyses van tussen- en
eindresultaten, evaluatie van leerstof en aanbod, gesprekkencyclus,
de Primair Onderwijsmonitor (POM), evaluatie jaarplan,
kwaliteitsmonitor inclusief kengetallen, interne audits, horizontale
dialoog met team en collega-directeuren en de stadsfoto
Kindcentrum ontwikkeling.
In cyclus 2 gaat het om: kwartaalanalyse Managementteam,
jaarverslag, analyse van de resultaten, schoolontwikkelingsgesprek,
gesprekkencyclus College van Bestuur, bestuursjaarplan, gesprekken
hoofden stafbureau: Personeel en Organisatie, Financiële
Administratie en Facilitaire Zaken, kwaliteitszorgmonitor bestuur,
interne audit, POM, verticale en horizontale dialoog met inspectie,
Raad van Toezicht en stakeholders.
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Scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheid hoe zij hun
kwaliteitscyclus inrichten, maar wel is vastgelegd dat de scholen
gebruik maken van de instrumenten zoals die in cyclus 1 staan
beschreven. Van scholen wordt bijvoorbeeld gevraagd dat ze een
kwaliteitsmonitor invullen en deze op het Signumplein plaatsen.
Tijdens het directieberaad bespreken de directeuren hun ingevulde
monitor met elkaar, geven ze elkaar tips en kunnen ze elkaar
ondersteunen als dat nodig is.
Op basis van de gegevens die al deze instrumenten opleveren, houdt
het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit. Daarbij maakt het bestuur
onder andere gebruik van een kwartaalanalyse MT, waarin gegevens
op velerlei gebied (personeel, financiën, huisvesting en onderwijs) in
kaart worden gebracht.
Een ander voorbeeld is de zelf ontwikkelde kwaliteitszorgmonitor. Per
school worden de gegevens over de volgende onderdelen op een rij
gezet: management, resultaten, personeel, onderwijsproces,
financiën, huisvesting, leerlingenaantallen, ouders en leerlingen en
omgeving. Als de gegevens daartoe aanleiding geven, volgt een
gesprek of een andere actie (zie hierna).
Het bestuur geeft aan dat het aan de hand van deze systematiek
voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit, hoewel niet voor de
volle 100 procent. Het blijft voor het bestuur overigens de vraag of nog
meer 'meten' wel zo wenselijk is en het belang van het kind zal dienen.
Wie het weet, mag het zeggen, maar we vinden dat het bestuur met
zowel feitelijke metingen, als gesprekken, schoolbezoeken en
informatie van de directeuren uitstekend zicht heeft op de brede
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. We constateren dat het
bestuur een dusdanige kwaliteitscultuur heeft weten te creëren dat
een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend is geworden.
Zoals één van de directeuren het verwoordt: het voelt voor mij
gewoon als een intrinsieke 'plicht' om op tijd aan de bel te trekken als
er iets aan de hand is.

Het bestuur signaleert achterblijvende kwaliteit en stuurt op
verbetering
Aan de hand van de verzamelde gegevens en vooraf vastgestelde
criteria bepaalt het bestuur in hoeverre er sprake is van risico’s op de
scholen.
Het bestuur grijpt bijvoorbeeld in als er risico’s zijn in de
onderwijsresultaten. Volgens de standaardprocedure maken scholen
die onvoldoende scoren op de eindtoets een analyse en een
verbeterplan. Het bestuur volgt het verbeterproces en voert minimaal
drie maal per jaar een voortgangsgesprek. Afhankelijk van de
resultaten van de eigen analyse en de context van de school bepaalt
het bestuur of een externe analyse noodzakelijk is.
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Voor scholen die voor de tweede keer onvoldoende scoren is een
externe analyse verplicht. De externe analyse is uitgebreider dan het
analyseren van toetsresultaten. Er is ook onderzoek naar de
competenties van de leraren en de schoolleiding, het
kwaliteitszorgsysteem en het systeem van leerlingenzorg. De
resultaten van de externe analyse worden verwerkt in het
verbeterplan. Afhankelijk van de situatie wordt het proces meer of
minder intensief gevolgd door het bestuur.
Een ander voorbeeld is dat het bestuur informatie verzamelt over het
onderwijskundig leiderschap, onder andere via interne audits en
tevredenheidsonderzoeken (POM). Als er aanleiding toe is, volgen
gesprekken en zo nodig ondersteuning.

Er is een duidelijke en planmatige koers op beleidsspeerpunten
Wij stellen vast dat het bestuur een duidelijke en planmatige koers
vaart. De koers is uitgezet in het hiervoor al genoemde Strategisch
Beleidsplan 2014-2018. Om planmatig te kunnen werken aan de
realisering van de ambities stelt het bestuur jaarplannen op met
daarin de doelen die het bestuur zich dat schooljaar stelt. Daarnaast
zijn er projectgroepen van directeuren geformeerd. Ook deze
projectgroepen werken volgens de PDCA-cylus. Uit iedere
projectgroep neemt één directeur deel aan de regiegroep. Deze
regiegroep stemt de ontwikkelingen in de verschillende
projectgroepen onderling op elkaar af en bespreekt deze met het
bestuur.
Daarnaast heeft het bestuur kwaliteitskaarten ontwikkeld rond de
strategische thema’s. Het toepassen van de gemaakte afspraken
wordt besproken met de directeuren tijdens hun
functioneringsgesprekken met het College van Bestuur.

'Bij Signum staat het belang van het kind altijd voorop. Ook als
dat betek
betekent
ent dat je enigszins burgerlijk ongehoorzaam moet zijn.'
(directeur Signumschool)

Op schoolniveau zijn de bestuurlijke beleidsspeerpunten duidelijk
herkenbaar. Via de bestuurlijke plannings- en controlcyclus voor
documenten (schoolplan/kindcentrumplan, jaarplan inclusief
jaarverslag, school-/kindcentrumgids), de gesprekken met de
directeuren en de schoolbezoeken, houdt het bestuur zicht op de
voortgang rond de beleidsspeerpunten. Op bepaalde onderdelen
brengt het bestuur de voortgang systematisch en integraal in beeld.
Een voorbeeld vormt de ontwikkelingsfase van de kindcentra. Zo is op
basis van het ontwikkelmodel van School aan Zet op alle Signumscholen een scan gemaakt, waardoor zichtbaar is geworden in welke
fase van ontwikkeling het team zich bevindt op het gebied van de
lerende organisatie.
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Kindcentra krijgen inzicht in wat al goed loopt en waar hun
krachtbronnen liggen om verder te verbeteren. Het is vervolgens aan
de kindcentra deze gegevens nader uit te werken om naar een
volgende ontwikkelfase toe te werken. Het bestuur ziet toe en
intervenieert zo nodig als de ontwikkelingen te langzaam gaan.
In juni 2016 heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden van het
strategisch beleidsplan 2014-2018. Deze evaluatie heeft het bestuur
samen met de regiegroep uitgevoerd. Op basis van de resultaten van
de evaluatie zijn de strategische thema's, de hoofd- en subdoelen in
overleg met het directeurenteam aangescherpt en aangevuld. Omdat
dit schooljaar het huidige strategische beleidsplan ten einde loopt,
vindt het bestuur een goede evaluatie cruciaal om inzichtelijk te
maken wat er van de ambities c.q. doelen is gerealiseerd. De
verschillende projectgroepen hebben daarom in hun eigen jaarplan de
doelen en bijbehorende prestatie-indicatoren opgenomen. Daarbij
geven de directeuren wel aan dat het niet bij alle doelen even
gemakkelijk valt na te gaan of de bijbehorende prestatie-indicatoren
ook daadwerkelijk zijn behaald. Ze noemen dan ook als tip om bij het
volgende strategische beleidsplan vooraf goed na te denken over de
vraag hoe valt na te gaan of de beoogde doelen zijn gerealiseerd.

Ruimte voor ontwikkeling
We constateren dat het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg heeft
ingericht en op basis daarvan de kwaliteit van het onderwijs bewaakt
en ontwikkelt. Toch wordt een extra inspanning van het bestuur
gevraagd nu het toezicht van de inspectie per 1 augustus 2017 is
veranderd. Omdat besturen vanaf die datum niet meer, om met de
Raad van Toezicht te spreken, worden 'verwend' door de inspectie
vraagt dit om een aanvulling op de taken van het bestuur als
eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs op zijn
scholen. We geven een voorbeeld.
Zo lezen we in het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 dat iedere
Signum school aan het einde van de planperiode (2019) minimaal
moet voldoen aan alle criteria uit het inspectiekader. Vertaald naar het
nieuwe onderzoekskader 2017 primair onderwijs betekent dit dat alle
scholen moeten voldoen aan de basiskwaliteit zoals die in wettelijke
eisen is vastgelegd (WPO, artikel 10). Een belangrijke essentie van de
wet is dat scholen zorg dragen voor de ononderbroken ontwikkeling
van hun leerlingen (zie Onderzoekskader voorschoolse educatie en
primair onderwijs; versie 1 juni 2017). Dit houdt in dat scholen de
ontwikkeling van hun leerlingen volgen en dat de leraren hun
handelen afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben.
Als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
constateren we dat Signum daarop gericht stuurt. Op basis van de
Bossche toetskalender volgen alle scholen de ontwikkeling van hun
leerlingen door middel van methodeonafhankelijke toetsen.
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Als het gaat om de vraag in hoeverre de leraren hun onderwijs ook
voldoende weten af te stemmen op wat zij van de leerlingen weten,
constateren we dat het bestuur daarop wel zicht heeft, maar het
bewijs hiervoor nog niet kan leveren.
We vinden het dan ook van belang dat het bestuur op zoek gaat naar
een manier waarop ze kan aantonen dat de scholen op dit gebied
voldoende kwaliteit leveren. Dat geldt des te meer, omdat het bestuur
de lat hoog legt wat betreft passend onderwijs. Sinds 2016 verwijzen
de scholen bewust geen kinderen meer naar het speciaal
basisonderwijs. In de visie van Signum moeten alle kinderen, ook
degenen met extra onderwijsbehoeften, thuisnabij onderwijs kunnen
volgen. Volgens Signum moet het niveau van de kindcentra daarom
dusdanig hoog zijn dat zij deze leerlingen zelf met behulp van het
samenwerkingsverband kunnen begeleiden. We vinden het dan ook
van belang dat Signum kan laten zien dat het niveau van de scholen/
kindcentra inderdaad voldoet aan deze maatstaf.
KA2: Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
We waarderen de kwaliteitscultuur als goed, omdat we vinden dat
Signum in de eerste plaats toereikend beantwoordt aan de
basiskwaliteit zoals die in wettelijke eisen is vastgelegd. Zo werkt het
bestuur volgens de Code Goed Bestuur en ligt de focus op de
voortdurende verbetering van de professionaliteit van alle
medewerkers. In de tweede plaats heeft het bestuur heldere en
ambitieuze ambities die breed gedragen worden binnen de
Signumorganisatie. Daarnaast hebben we geconstateerd dat alle
betrokkenen het handelen van het bestuur als transparant en integer
ervaren.

'Het bestuur leeft voor dat je fouten mag mak
maken'
en'
(directeur Signumschool)

De cultuur is zelfkritisch, betrokken, integer en transparant
We vinden de organisatiecultuur integer en transparant. Ook
kernwaarden als betrokkenheid, respect en vertrouwen vormen de
inspiratie voor het handelen van het bestuur, zoals blijkt uit alle
gesprekken die wij hebben gevoerd.
Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs.
In 'het Handboek Raad van Toezicht Stichting Signum' is het interne
toezicht uitgewerkt. Daaruit blijkt een doordachte visie op besturen en
toezicht, waaronder de onderscheiden rollen en
verantwoordelijkheden.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

16/38

In de ogen van de Raad van Toezicht is er met succes gezocht naar het
vinden van een balans tussen scherp toezicht ('vanzelfsprekend
vertrouwen voorbij') enerzijds, en handelen vanuit vertrouwen en het
College van Bestuur voldoende ruimte geven anderzijds.
De Raad van Toezicht krijgt informatie van het bestuur, maar haalt ook
zelf informatie op. Dat doet de Raad door ieder schooljaar een aantal
scholen te bezoeken en via overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Sinds dit schooljaar (2017-2018)
sluiten (een delegatie van) de Raad van Toezicht en (een delegatie van)
de GMR om en om bij elkaar aan om elkaar te informeren over de
eigen ontwikkelingen.
De Raad van Toezicht is zelfkritisch en gericht op voortdurende
verbetering van het interne toezicht. Zo evalueert de Raad van
Toezicht jaarlijks het eigen functioneren en de relatie tussen de interne
toezichthouder en het bestuur. Verder heeft de Raad van Toezicht naar
aanleiding van de laatste zelfevaluatie besloten het aantal
schoolbezoeken te intensiveren.

Er is draagvlak voor visie en ambities
Het bestuur zorgt dat het beleid kan rekenen op een breed draagvlak.
Allereerst is er draagvlak gecreëerd bij het tot stand komen van het
strategisch beleidsplan door een intensieve dialoog met alle
betrokkenen. In de tweede plaats wordt de koers dynamisch
gehouden door de betrokkenheid van de directeuren te stimuleren. Zo
zijn zij aan zet om ervoor te zorgen dat de ambities een vertaalslag
krijgen op schoolniveau en dat er doelgericht gewerkt wordt aan het
realiseren daarvan. Daarnaast nemen de directeuren deel aan
projectgroepen rond de strategische thema’s en bereiden zij de
meeste agendapunten voor die tijdens het directieberaad worden
besproken.
Onderwijskundig leiderschap en professioneel vermogen
Zoals we eerder hebben opgemerkt, wil het bestuur binnen de
gegeven richting en de kaders nadrukkelijk ruimte geven aan de
scholen. Uitgangspunt van het bestuur is vertrouwen en de wens om
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.
De directeur is integraal onderwijskundig leider en verantwoordelijk
voor het onderwijs en de kwaliteit op de eigen school.
Om de directeuren goed voor hun taken en verantwoordelijkheden
toe te rusten, zien we dat het bestuur nadrukkelijk stuurt op dit
onderwijskundig leiderschap en professioneel vermogen. Zo is de
ambitie van Signum dat alle directeuren beschikken over een master.
Om dat te realiseren heeft een aantal besturen, waaronder Signum,
samenwerking gezocht met Fontys. Deze samenwerking heeft geleid
tot een herontwerp van het curriculum van de Master Leadership in
Education (MLE).
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In samenspraak met Fontys is bijvoorbeeld afgesproken dat de
studielast voor deze groep verspreid wordt; in plaats van de
gebruikelijke twee jaar mogen de studenten er drie jaar over doen.
Daarnaast hebben de besturen inspraak in het programma,
bijvoorbeeld door onderwerpen aan te dragen voor de masterclasses
en feedback te geven op (potentiële) modules. Zo kan een bestuur een
duidelijke relatie leggen met het eigen strategische beleid. Omdat bij
Signum bijvoorbeeld het leren en werken in een professionele
leergemeenschap (PLG) één van de vijf beleidsthema’s is, helpt en
ondersteunt één van de modules om de PLG in de eigen praktijk te
onderzoeken. Inmiddels volgen diverse Signum directeuren deze
master en doordat ze dat samen doen, ontstaan ook nieuwe
leernetwerken.
Vermeldenswaard is ook dat het bestuur samen met de directeuren
een systeem van interne audits heeft opgezet. Het thema van deze
interne audits is leiderschap. Het bestuur heeft een aantal directeuren
opgeleid, zodat zij in steeds wisselende tweetallen de scholen kunnen
auditen. Alle scholen zijn intussen ten minste één keer bezocht en op
basis van de ervaringen vindt evaluatie en bijstelling van de inhoud
van de audits plaats.
Daarnaast besteedt het bestuur veel aandacht aan wetenschap,
techniek en excellentie (WTE). Thema’s die het bestuur verbonden
heeft aan onderzoekend en ontwerpend leren. Er is vanuit de Master
Leadership in Education een masterclass georganiseerd voor alle
directeuren, een opleiding tot 'WTE expert' is van start gegaan en het
netwerk WTE heeft een nieuwe impuls gekregen.
In het jaarverslag van het bestuur lezen we in dit verband dat veel
kindcentra begonnen zijn om de methode voor wereldoriëntatie los te
laten en vanuit de kerndoelen groepsdoorbrekend te werken. Dat
laatste zien we bevestigd tijdens de verficatieonderzoeken.

Het bestuur stimuleert professionalisering van leraren
Voor Signum maakt de leraar het verschil. In het strategisch
beleidsplan lezen we op pagina 12: "Een Signumleerkracht is
competent, handelingsbekwaam en toont zich verantwoordelijk voor
zijn eigen ontwikkeling". Het bestuur ziet het daarom ook als een
belangrijke opdracht om leraren te ondersteunen, zodat zij kunnen
voldoen aan de eisen van deze tijd. Leraren worden gestimuleerd op
zoek te gaan naar kansen om hun eigen competenties te versterken
(bekwaamheidsdossier bijhouden), bij elkaar of een andere school of
medewerker te gaan kijken (collectief leren, de school als
professionele leergemeenschap).
Daarnaast biedt Signum de medewerkers veel mogelijkheden zich
individueel of in groepsverband te laten begeleiden en/of trainingen
te volgen, bijvoorbeeld door Signum coaching op het gebied van
welbevinden, communicatie en professionalisering.
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Het bestuur zet zich ook in om leraren van start- naar basisbekwaam
te begeleiden. Er is voor starters een leernetwerk opgezet en er is een
groot aantal starterscoaches opgeleid. Verder is met alle besturen in
's-Hertogenbosch een beoordelingskader ontworpen, om ervoor te
zorgen dat er volgens gelijke criteria beoordeeld wordt of
startbekwame leraren de overstap kunnen maken naar
basisbekwaam. Verder telt Signum een aantal academische
opleidingsscholen. In deze scholen is sprake van een
onderzoekscultuur waar onderzoek doelgericht verbonden wordt aan
kwaliteitsverbetering.
Dat het bestuur de ontwikkeling van de competenties van de leraren
stimuleert, blijkt ook uit de richting die is ingeslagen om meer
schooloverstijgend samen te werken. Aansluitend bij de ambities uit
het strategisch beleidplan (professionele leergemeenschap en
excellente medewerkers) is een innovatieteam van LC leraren
geïnstalleerd. Ook het mobiliteitsbeleid, het platform van en voor de
professionals die betrokken zijn bij de kindcentra, scholen,
kinderopvanglocaties in de gemeente (Pitch073) zijn voorbeelden van
de ingeslagen koers.

Ruimte voor ontwikkeling
Signum legt de lat hoog, bijvoorbeeld als het gaat om de
professionaliteit van de leraren. Het bestuur vindt het
vanzelfsprekend dat leraren goed werk leveren, professioneel
handelen en hun vak verstaan. Al eerder schreven we over de ambitie
van Signum dat het niveau van de kindcentra zodanig hoog moet zijn
dat zij zelf alle kinderen, ook die met een extra
ondersteuningsbehoefte, kunnen begeleiden met behulp van het
samenwerkingsverband PO De Meierij. We vinden het dan ook
jammer dat het bestuur geen gegevens verzamelt over de feitelijke
kwaliteit van het didactisch handelen.
In de kwaliteitskaart excellente medewerkers is vastgelegd dat alle
directeuren de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen
van de medewerkers bepalen en dit jaarlijks vastleggen aan de hand
van een zelfgekozen instrument/methodiek. Door deze gegevens
meer systematisch te bundelen en op bestuursniveau te aggregeren,
kan een bruikbaar beeld gegeven worden van de kwaliteit van het
didactisch handelen van Signum scholen. Dit beeld kan vervolgens
ook worden teruggekoppeld in de gesprekken met de directeuren en
op organisatieniveau (benchmark).
In het gesprek met de directeuren geven zij aan dat het verdiepen en
verbreden van de interne audits ook tot de mogelijkheden behoort
om de brede basiskwaliteit meer objectief te evalueren.
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KA3: Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
We waarderen de verantwoording en dialoog als goed, omdat we
vinden dat Signum in de eerste plaats voldoet aan de basiskwaliteit
zoals die in wettelijke eisen is vastgelegd. Zo legt het bestuur intern en
extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af en organiseert
het bestuur op structurele basis dialoog en tegenspraak. Dit blijkt
zowel uit documenten als uit de gesprekken die wij hebben gevoerd.
In de tweede plaats laat het bestuur ook overtuigend eigen aspecten
van kwaliteit zien. De actieve dialoog met de omgeving over ambities
en resultaten is daar een mooi voorbeeld van.

Verantwoording, dialoog en tegenspraak goed verankerd
De wettelijke essentie bij deze standaard is vooral gericht op de
verticale lijn van verantwoording afleggen.
Op het niveau van het bestuur zien we dat wordt voldaan aan deze
essentie. We constateren dat het bestuur verantwoording aflegt door
middel van een toegankelijk jaarverslag en dat de Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad (GMR) voldoende wordt geïnformeerd over
en betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming.
Binnen Signum is de GMR helder gepositioneerd. Alle Signumscholen
hebben een medezeggenschapsraad (MR), zodat ouders en personeel
invloed hebben op het schoolbeleid. Elke MR draagt een ouder en een
personeelslid voor die zitting nemen in het Verkiezingsplatform
Ouders respectievelijk het Verkiezingsplatform Personeel. Door en uit
de leden van het Verkiezingsplatform worden de leden van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gekozen. De
GMR bestaat uit zes ouders en zes personeelsleden. Eén van de zetels
van de personeelsgeleding is voorbehouden aan een personeelslid
van één van de onder Signum ressorterende SBO-scholen. De GMR
geeft advies en verleent al dan niet instemming naar aanleiding van
door het schoolbestuur voorgelegde advies- en
instemmingsaanvragen over onderwerpen die een meerderheid van
de Signumscholen aangaan. De GMR kan ook ongevraagd advies
geven. Daarnaast zijn de Verkiezingsplatformleden actief in één van
de vier werkgroepen: Personeel, Onderwijs & Ontwikkeling, Educatief
Partnerschap en Financiën. Deze werkgroepen bespreken alle
ontvangen stukken binnen hun specifieke domein, met als doel de
GMR te kunnen adviseren over de adviesaanvragen en
instemmingsverzoeken. De GMR geeft uiteindelijk advies of verleent
wel of niet instemming.
De GMR overlegt regelmatig met het bestuur. Uit de gevoerde
gesprekken blijkt dat alle betrokkenen te spreken zijn over de
transparante houding van het bestuur en de onderlinge
samenwerking.
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De onderlinge sfeer wordt als goed, kritisch en open beschreven.
Al eerder hebben we geschreven over de Raad van Toezicht. In dit
verband constateren we dat het bestuur zich in voldoende mate aan
de interne toezichthouder verantwoordt. Naar aanleiding van een
evaluatie heeft de Raad van Toezicht een agendaplanning opgesteld
om daarmee de informatievoorziening te stroomlijnen en te
waarborgen dat alle onderwerpen uit het intern toezichtkader aan
bod komen.
Ook zien we dat de scholen in voldoende mate verantwoording
afleggen via de verticale lijn. Zo informeren ze ouders via hun
schoolgids, hun website, nieuwsbrieven en de social media. Daarnaast
hebben alle scholen een medezeggenschapsraad die over
voorgenomen beleid adviseert of instemt.
Vanuit de invalshoek van kwaliteit richt deze standaard zich vooral op
de horizontale dialoog met de omgeving. Op deze eigen aspecten van
kwaliteit vinden we dat Signum een voorbeeld is voor anderen.
In de eerste plaats geldt dat voor het bestuur.
We zien dat Signum vanuit zijn maatschappelijke opdracht voorziet in
een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus in de
organisatie en daarbuiten. Signum neemt haar motto 'Ondernemend
in onderwijs' serieus en het bestuur initieert en neemt deel aan
diverse stichtingen en gremia die gerelateerd zijn aan onderwijs, zoals
de Stichting Beheer Kindcentra, de Stichting Schoolbesturen Primair
Onderwijs ’s-Hertogenbosch, Stichting Digidact, de Stichting
Wetenschap Techniek en Excellentie, de regiegoep Kincentra 2020 en
het Pettelaaroverleg.

'Signum staat voor durf, lef en ondernemerschap!'
(directeur Signumschool)

In de tweede plaats zien we ook op het niveau van de scholen dat zij
midden in de maatschappij staan en actief de verbinding aangaan met
relevante partners in de stad en wijken.
Een ander voorbeeld van deze horizontale dialoog op schoolniveau
zien we in het feit dat het beleidsspeerpunt educatief partnerschap
volop in ontwikkeling is. In steeds meer kindcentra van Signum
worden gesprekken gevoerd met ouders/verzorgers én kind. Daarin
staan niet zozeer de resultaten als wel de ontwikkeling van het kind
centraal. Professionals en ouders kijken samen hoe zij het kind vanuit
hun eigen rol kunnen ondersteunen. Omdat het voeren van deze
gesprekken iets anders van de leraren vraagt dan de traditionele
10-minutengesprekken, hebben veel teams scholing gevolgd om te
leren hoe het kind de ruimte te geven, de verantwoordelijkheid van
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ouders te versterken en zo inhoud te geven aan educatief
partnerschap.

Ruimte voor ontwikkeling
We zien ruimte voor verdere ontwikkeling.
Dat geldt in de eerste plaats op bestuursniveau. Aansluitend op
eerdere opmerkingen vragen de veranderingen in het toezicht om een
betere verantwoording over de wettelijke eisen van de
Signumscholen, zodat inzichtelijk wordt in hoeverre alle scholen
voldoen aan de basiskwaliteit. We hebben dit al eerder toegelicht.
We denken ook dat de verantwoording en communicatie over de
eigen aspecten van kwaliteit c.q. de stand van zaken rond de
voortgang van de beleidsspeerpunten beter kan. Er heeft weliswaar
een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden, maar het bestuur heeft
daarbij de focus gelegd op het proces en niet op het product (de stand
van zaken wat betreft de prestatieindicatoren). Dit laatste was wel de
verwachting van de Raad van Toezicht en de GMR. Om dit verschil in
verwachtingen te voorkomen, denken de projectgroepen en de
regiegroep na over een goede manier om het strategisch beleidsplan,
dat binnenkort afloopt, zorgvuldig te evalueren.
Daarnaast is het tijdig beschikbaar zijn van de informatie een
aandachtpunt, dat door de GMR is ingebracht. Voor de GMR vormt de
communicatie met de achterban namelijk een blijvend
aandachtspunt. De indruk bestaat dat niet alle communicatie even
goed landt op de werkvloer. Weliswaar worden de notulen van de
GMR en de werkgroepen gedeeld met alle medezeggenschapsraden,
maar de respons is gering. Wellicht biedt het eerder informeren van de
werkgroepen en de GMR de mogelijkheid en de tijd om de achterban
te raadplegen, ook al is de GMR zich ervan bewust dat de animo voor
bestuurszaken niet altijd even groot is.
In de tweede plaats zien we ruimte voor verdere ontwikkeling op
schoolniveau. In feite sluiten deze opmerkingen aan op wat we
hiervoor al schreven. Ook op schoolniveau vragen de veranderingen in
het toezicht om een betere verantwoording over de wettelijke eisen.
Daarnaast denken we dat scholen meer systematisch verslag kunnen
doen over de realisering van de centrale beleidsspeerpunten en
bijbehorende doelen. In de jaarplannen van de scholen zien we dat de
Signum thema’s zijn opgenomen en vertaald naar schooleigen doelen.
We zien ook dat de scholen in hun jaarverslag aangeven in hoeverre
deze doelen zijn afgerond. Desondanks valt daar niet goed uit af te
leiden wat de stand van zaken is in relatie tot de Signum thema’s, de
strategiekaart en de bijbehorende succes- en prestatie-indicatoren uit
het strategisch beleidsplan.
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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 geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.
De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als ‘voldoende’.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('Indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.
Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. Zoals blijkt uit
de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.
Financiële doelmatigheid
Wij geven op dit moment nog geen oordeel over de financiële
doelmatigheid.
Uit de financiële gegevens van het bestuur kan echter wel worden
opgemaakt dat het bestuur de overheidsbekostiging zo besteedt dat
deze adequaat ten goede komt aan de in het strategisch beleidsplan
geformuleerde ambities voor effectief onderwijs en de ontwikkeling
van alle leerlingen.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard 'Rechtmatigheid' voor Signum als
'voldoende' beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds
uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

23/38

In het onderzoek bij Signum hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

1,74

1,72

1,92

1,96

1,91

1,88

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,72

0,66

0,71

0,71

0,70

0,70

Weerstandsvermogen

< 5%

32,70%

31,40%

30,59%

30,68%

30,26%

29,84%

Huisvestingsratio

> 10%

7%

7%

7%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,13%

-0,41%

-0,41%

-0,25%

-0,36%

-0,14%

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
Wij hebben een positief oordeel over de sturing door het bestuur van
Signum. Dat betekent dat de inspectie bij dit bestuur voor het
vervolgtoezicht op de kwaliteit van het onderwijs niet afwijkt van de
reguliere termijn van vier jaar. De jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente
signalen kunnen de inspectie echter aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen.
Het voorgaande geldt ook voor het toezicht op de financiën. Omdat
het bestuur voldoet aan de standaarden van het kwaliteitsgebied
Financieel beheer is er op dit moment geen reden om het financieel
toezicht te intensiveren.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken bij Kindcentrum ’t Schrijverke (3.1), Educatief
Centrum ’t Sparrenbos (3.2), Kindcentrum ’t Wikveld (3.3) en
Kindcentrum De Matrix (3.4).
Signum hanteert voor de locaties de term kindcentrum. Wij kiezen in
dit hoofdstuk voor de term 'school', omdat wij alleen het
onderwijsdeel hebben onderzocht.
Zoals in hoofdstuk 1 al is opgemerkt, is het verificatieonderzoek een
belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het
bestuur. In de eerste plaats gaat het daarbij niet alleen om de vraag of
de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de vraag of het
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs werkt. In de tweede plaats
geeft het verificatieonderzoek ons zicht op de onderwijskwaliteit van
de school.
In overleg met het bestuur hebben we ons bij de
verficatieonderzoeken naast de kwaliteitszorg gefocust op twee
belangrijke speerpunten uit het strategisch beleidsplan, namelijk
excellente medewerkers (met als subdoel didactisch: eigentijds en
passend onderwijs) en professionele leergemeenschap (met als
subdoel: naar excellente teams in een professionele
leergemeenschap).
Daarom hebben we op de scholen de volgende standaarden
onderzocht:
• OP3 Didactisch handelen (in relatie met Zicht op ontwikkeling
(OP2) en Extra ondersteuning (OP4));
• KA1 Kwaliteitzorg;
• KA2 Kwaliteitscultuur.
Op elk van de vier scholen hebben we samen met een observant van
de school lessen geobserveerd, gesprekken gevoerd met de
schoolleiding en de intern begeleider(s) en met (een afvaardiging) van
het team. Ieder onderzoek is afgerond met een korte terugkoppeling
aan de directie.

Algemeen beeld
Zoals al aangegeven in de grafiek bij hoofdstuk 2 komt uit de
gevoerde gesprekken en de verificatieonderzoeken naar voren dat het
beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van de standaarden op
de vier scholen overeenkomt met onze oordelen.
Alle scholen beschikken over een goed functionerend systeem van
kwaliteitszorg conform de gemaakte afspraken op Signumniveau.
Ook is er op alle scholen sprake van een professionele
kwaliteitscultuur. De schoolontwikkeling vindt plaats op basis van een
duidelijke visie. Daarvoor bestaat een breed draagvlak en iedereen
werkt samen om de ambities vorm te geven. De beleidsdoelstellingen
van het bestuur zijn duidelijk herkenbaar en we zien de speerpunten
duidelijk terug in het beleid en in de dagelijkse praktijk van de scholen.
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Verder zien we op alle scholen dat de leraren hun vak verstaan. De
leraren leggen duidelijk uit en weten een leerklimaat te creëren
waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn.
De leraren brengen de ontwikkeling van de leerlingen in beeld en ze
houden in hun lessen rekening wat ze van de leerlingen weten.
Tegelijkertijd constateren we dat er op het vlak van de afstemming op
drie van de vier scholen duidelijk winst valt te behalen. De leraren met
wie we hebben gesproken, beamen ook dat het niet altijd lukt om
recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Als dat wel lukt,
zoals op ’t Schrijverke, is er sprake van voortdurende onzekerheid in
hoeverre het concept van co-teaching financieel haalbaar blijft. Op
alle vier de scholen geven de directie(leden) aan dat de ondersteuning
van het samenwerkingsverband beslist niet altijd vlekkeloos verloopt,
wat leidt tot onzekerheid en frustratie bij alle betrokkenen.
We willen daarom benadrukken dat het van belang blijft dat het
bestuur met betrekking tot passend onderwijs de vinger aan de pols
houdt en hulpvragen inventariseert en in beeld brengt. Scholen
kunnen op basis daarvan 'op maat' worden toegerust, zodat zij in
staat zijn de ambitie van het bestuur waar te maken om alle kinderen
in hun eigen wijk goed onderwijs te geven.

3.1 Basisschool 't Schrijverke
Basisschool ’t Schrijverke maakt onderdeel uit van Kindcentrum 't
Schrijverke en is een middelgrote basisschool in ’s-Hertogenbosch
(gelegen in de wijk De Maaspoort). ‘t Schrijverke telt circa 360
leerlingen verdeeld over 15 heterogene groepen.
't Schrijverke werkt vanuit de OGO-visie, omdat het team ervoor wil
zorgen dat leerlingen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen en
zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt vanuit een
holistische benadering, waarbij een leraar de rol van begeleider
inneemt. De school besteedt veel aandacht aan innovatie en gaat mee
in de maatschappelijke ontwikkelingen.
Grote zorg voor de school vormt de huisvesting. Volgens de school is
het gebouw niet voldoende afgestemd op de eisen die passend
onderwijs stelt. Ook het feit dat er een straat en een sloot liggen
tussen de school en de kinderopvanggroepen bemoeilijken de verdere
ontwikkeling richting een kindcentrum. Tot slot zijn er – vanwege de
verwachte groei van het aantal leerlingen - ook onvoldoende
klaslokalen beschikbaar. In de ogen van de school vormt het
gemeentebeleid rond de onderwijshuisvesting dan ook een bedreiging
voor de onderwijskwaliteit.
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Het team stemt goed af op onderwijsbehoeften en stimuleert
eigenaarschap
Op basis van de geobserveerde lessen stellen we vast dat de leraren
duidelijk uitleggen, leerlingen activeren en een positief leerklimaat
realiseren. We zien ook dat de leraren in hun lessen goed rekening
houden met wat ze van de leerlingen weten. Ze stemmen hun
instructie en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de
verschillen tussen de leerlingen. Deze afstemming is zowel op
ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften
van groepen en individuele leerlingen.
De school maakt veel werk van haar uitgangspunt dat alle kinderen
hun talent mogen ontwikkelen op ’t Schrijverke. Zo biedt de school
leerlingen die wat meer uitdaging nodig hebben extra activiteiten aan
zoals schaken (op hoog niveau). Vermeldenswaard is verder dat ’t
Schrijverke op een eigen manier vorm geeft aan passend onderwijs. In
drie groepen (3-4, 5-6 en 7-8) zijn leerlingen geplaatst die extra
ondersteuning nodig hebben. In iedere groep werken twee leraren
tegelijkertijd en samen zijn zij verantwoordelijk voor de gehele groep
(co-teaching).
We zien dat de leraren zorgen voor een ondersteunende en
uitdagende leeromgeving. Ze geven de leerlingen ook ruimte voor
initiatief. De leraren stimuleren dat de kinderen zich 'mede-eigenaar'
van hun eigen leerproces voelen, weten wat ze waard zijn en zichzelf
durven laten zien. Belangrijk uitgangspunt voor de school is ook het
stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en het
bevorderen van hun zelfstandigheid en ondernemendheid. Mooie
voorbeelden daarvan zijn de driehoeksgesprekken (leraar-ouder-kind)
en het feit dat de leerlingen van groep 8 hun eigen rapport schrijven
met behulp van een kijkwijzer.

Kwaliteitsdenken is vanzelfsprekend
We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als goed, omdat de school
niet alleen beantwoordt aan de wettelijke eisen (basiskwaliteit), maar
ook eigen aspecten van kwaliteit laat zien.
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Als het gaat om de basiskwaliteit zien we dat de school beschikt over
een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg. Vanuit dit
systeem bewaakt en bevordert de school de kwaliteit van het
onderwijs. Zij heeft goed zicht op de resultaten en op de kwaliteit van
het onderwijsproces. De school evalueert stelselmatig en zorgt er ook
voor dat zij de bereikte onderwijskwaliteit weet vast te houden. In het
jaarplan staat aan welke verbeteringen de school werkt. 't Schrijverke
voert verbeteringen doelgericht en planmatig door.
Er is een duidelijke link tussen het strategisch beleidsplan van Signum
en het Kindcentrumplan, het jaarplan en het jaarverslag van 't
Schrijverke. In de ontwikkelpunten die het team onder handen heeft,
zijn de Signumdoelen duidelijk herkenbaar: een ononderbroken
ontwikkeling, educatief partnerschap, professionele
leergemeenschap, excellente medewerkers en zelfregulering.
Daarnaast werkt 't Schrijverke ook aan schoolspecifieke doelen, zoals
kunst en cultuur, Engels en design-thinking.
Als het gaat om de eigen aspecten van kwaliteit, zien we die in de
eerste plaats terug in het antwoord dat de school heeft gekozen op
passend onderwijs (co-teaching). Deze innovatie is niet alleen
gebaseerd op wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, maar de
school laat ook objectieve evaluaties uitvoeren door een externe
onderzoeker betrokken bij een lectoraat.
In de tweede plaats komt aanvullend beleid naar voren in het
betrekken van 'belanghebbenden' bij de evaluaties. Zo vullen de
leerlingen bijvoorbeeld een genormeerde vragenlijst in met vragen
over hun relatie met hun eigen leraar of leraren. Daardoor krijgen
leraren gerichte feedback op hun functioneren.
We zien nog ruimte voor verdere ontwikkeling. Het is van belang alle
verbeteronderwerpen waaraan wordt gewerkt ook goed te borgen. De
school onderkent dat ten volle, maar geeft aan niet alles in de hand te
hebben. Zo kan de school met co-teaching werken door steun van het
bestuur. Het samenwerkingsverband waaronder de school valt, staat
namelijk nog niet open voor het toekennen van
groepsarrangementen.

De school draagt uit dat zij een professionele leergemeenschap wil
zijn
’t Schrijverke beantwoordt niet alleen op overtuigende manier aan de
wettelijke eisen die gelden voor basiskwaliteit, maar stijgt daar ook
boven uit. Zo handelt het team op basis van een duidelijke visie.
Daarvoor bestaat een breed draagvlak en iedereen werkt samen om
de ambities vorm te geven. De lat ligt hoog: het team is steeds op
zoek naar verdere ontwikkeling en professionalisering. Leren van en
met elkaar staat daarbij centraal. Een mooi voorbeeld daarvan vormt
de Academische Opleidingschool, waarvan 't Schrijverke al jaren deel
uit maakt.
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Dat houdt in dat de school het opleiden van studenten verbindt aan
de eigen ontwikkeling door middel van praktijkgericht onderzoek. Een
groep van leraren en studenten voert samen onderzoek uit hoe het
onderwijs beter kan, waarbij ieder onderzoekstraject wordt gestuurd
door een expert onderzoeker. Daarbij is de samenwerking niet enkel
gericht op de ontwikkeling van de studenten, maar ook op de
professionalisering van alle medewerkers. "Zo houden we onszelf
scherp en ons onderwijs modern", aldus het team.
Daarnaast sluit de school zich graag aan bij landelijke onderzoeken,
onder ander vanwege de mogelijkheid om verder te
professionaliseren.
Tot slot is er sprake van professioneel onderwijskundig leiderschap.
De directie stuurt samen met het managementteam de voortdurende
kwaliteitsverbetering doeltreffend aan en er wordt gehandeld vanuit
een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.

3.2 Basisschool 't Sparrenbos
Basisschool 't Sparrenbos maakt deel uit van het Educatief Centrum 't
Sparrenbos en is een middelgrote basisschool in de wijk Sparrenburg
in Rosmalen. Educatief Centrum 't Sparrenbos bestaat uit twee
locaties: een onderbouwlocatie voor kinderen van 0 tot 8 jaar en een
bovenbouwlocatie voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Deze bevinden zich
op een minuut lopen van elkaar. Basisschool 't Sparrenbos telt circa
385 leerlingen.
't Sparrenbos is een actieve wijkschool. Ouders en buurtbewoners zijn
betrokken bij de onderwijsontwikkelingen en participeren hierin
actief. De school ontwikkelt programma’s voor wijkgerelateerde
activiteiten waarin participatie van wijkbewoners centraal staan. Een
mooi voorbeeld is PROVaardig: een initiatief vanuit de wijk waarbij
verschillende professionals en mensen met bepaalde expertise uit de
wijk hun kennis en vaardigheden delen met kinderen uit de
bovenbouw aan de hand van workshops en projecten.

Leraren verstaan hun vak, maar kunnen wat punten op de ‘i’ zetten
De didactische vaardigheden van de leraren van 't Sparrenbos voldoen
aan de basiskwaliteit. Ook proberen de leraren het onderwijs zoveel
mogelijk af te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen. Niet
alleen voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om zich
de leerstof eigen te maken, maar ook voor de meer begaafde
leerlingen zorgt de school voor aangepast en uitdagend aanbod en
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specifieke instructie. Ook maken de leraren gebruik van coöperatieve
werkvormen om het leren van elkaar en de taakbetrokkenheid te
vergroten.
Zoals het team ook zelf aangeeft, zijn er mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Zo kan de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de
instructie nog versterkt worden. Bijvoorbeeld door andere technieken
te gebruiken voor het geven van beurten, waardoor alle kinderen een
beurt kunnen verwachten en niet alleen diegenen die een hand
opsteken. Ook is het team bezig om meer gedifferentieerd en
feedbackgerichte vragen te stellen aan leerlingen, zodat zij meer
eigenaar worden van hun eigen leerproces.
De leraren zien daarnaast mogelijkheden om het onderwijs verder af
te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen. Zo is het team
bezig om de weektaak meer aan te laten sluiten op wat de leerlingen
aan opdrachten nodig hebben. Daarnaast willen de leraren de
mogelijkheden die tablets bieden nog beter benutten voor
differentiatie en snelle feedback.

Met een duidelijke visie en regelmatig monitoren goed zicht op de
kwaliteit op korte en lange termijn
De school evalueert, verbetert en bewaakt de kwaliteit van haar
onderwijs cyclisch en nauwkeurig. Hiermee voldoet de school aan de
wettelijke opdracht om een cyslisch stelsel van kwaliteitszorg te
hanteren.
We vinden dat de kwaliteitszorg bovendien uitstijgt boven deze
basiskwaliteit. In het schoolplan zijn visie, missie en doelen van de
school helder aangegeven. Hierbij heeft de school een 'hoger doel'
geformuleerd en een 'gewaagd doel' die beide gericht zijn op het
voorbereiden van kinderen op het goed kunnen functioneren in de
21ste eeuwse maatschappij.
Maar ook de aanvullende doelen vanuit het strategisch beleid van
Signum en de opdracht die de school heeft vanuit wetgeving zijn in
het schoolplan opgenomen. De doelen uit het schoolplan worden
uitgewerkt in een compact en overzichtelijk jaarplan, dat leidend is
voor de schoolontwikkeling.
De school bewaakt aan de hand van een kwaliteitsmonitor de
voortgang van de verbeteractiviteiten. Daarnaast maakt de school
gebruik van de interne audit van Signum, waarmee afgelopen
schooljaar door collega-directeuren feedback gegeven is op het
onderwijskundig leiderschap en de onderwijsontwikkelingen op de
school.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

30/38

Betrokken en professioneel team dat samen koers zet naar 21ste
eeuws onderwijs
De schoolleiding en het team zorgen er voor dat ze continu werken
aan de verbetering van hun professionaliteit. Leraren worden
gestimuleerd en gefaciliteerd om bepaalde expertise op te bouwen.
Hiermee voldoet de school aan wat in de wet is aangegeven over een
professionele schoolcultuur. Ook hier vinden we dat de school de
professionele cultuur op een hoger plan heeft getild, dan wat de wet
vraagt.
Zo is er sprake van professioneel onderwijskundig leiderschap, waarbij
de directeur bewust bepaalde verantwoordelijkheden heeft
gedelegeerd aan de bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Zeker
met twee locaties is dit een constructie die er voor zorgt dat er altijd
een managementteamlid aanspreekbaar is.
Daarnaast zijn de leraren eigenaar van het onderwijsconcept en is er
een sterk draagvlak voor de ambities. Middels deelname aan
onderwijsinhoudelijke vakgroepen bepalen alle teamleden mede de
richting, doelen en acties op verschillende terreinen om toe te werken
naar het 'gewaagde doel': beter onderwijs gericht op 21ste eeuwse
vaardigheden.
Tot slot is de school ook een academische opleidingsschool. Hierbij
streeft de school naar kwaliteitsverbetering, professionalisering en
schoolontwikkeling voor zowel leerlingen, studenten als leerkrachten.
De school is bezig de professionele cultuur nog verder vorm te geven
door te starten met video interactie technieken en het meer benutten
van collegiale consultaties.

3.3 Basisschool 't Wikveld
Basisschool ’t Wikveld maakt deel uit van Kindcentrum 't Wikveld en is
een grote basisschool in ’s-Hertogenbosch met twee locaties, gelegen
in de wijk Empel. 't Wikveld telt circa 610 leerlingen.
De school heeft in de afgelopen jaren een belangrijke omslag
gemaakt. Daar waar voorheen sprake was van 'alle leraren op hun
eigen eilandje', is er nu een duidelijke koers en werken alle teamleden
samen om het onderwijs te verbeteren.
Op Kindcentrum ’t Wikveld werken school en kinderopvang nauw met
elkaar samen. De schoolleider en clustermanager van
de kinderopvang stemmen plannen goed op elkaar af.
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Niveau didactisch handelen flink gestegen, nu verder versterken,
verdiepen en verbreden
De didactische vaardigheden van de leraren van 't Wikveld voldoen
aan de basiskwaliteit. Ze geven overwegend heldere en
gestructureerde lessen en proberen zoveel mogelijk het onderwijs af
te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen. Er is de afgelopen
tijd veel geïnvesteerd om alle leraren op dit basisniveau te krijgen.
Ook is er veel aandacht uitgegaan naar het creëren van een
taakgerichte werksfeer en positief pedagogisch klimaat in de groepen.
De resultaten hiervan zijn zichtbaar in de groepen. In een enkele groep
is wel duidelijk dat de leerlingen hier nog aan moeten wennen. Niet
overal is de taakgerichte werksfeer al optimaal te noemen.
We zien ruimte voor verdere ontwikkeling. Dit betreft het verder
versterken van de kwaliteit van de instructie, waardoor deze nog beter
afgestemd is op de verschillen tussen leerlingen, meer activerend is en
verschillende (coöperatieve) werkvormen gericht ingezet worden.
Ook de al ingezette ontwikkeling om leerlingen meer verantwoordelijk
te maken voor hun leerdoelen en leerproces, kan gaan bijdragen aan
meer gedifferentieerd onderwijs, actieve en meer gemotiveerde
leerlingen en betere en brede resultaten. Bovendien past dit bij de
kernwaarden van 't Wikveld: doelgericht, betekenisvol, autonomie en
leren van en met elkaar.
Nu steeds minder leerlingen doorverwezen worden naar het speciaal
(basis)onderwijs, ervaren leraren dat ze meer leerlingen in de klas
hebben met specifieke leerbelemmeringen. Door ondersteuning van
de intern begeleiders en medewerkers van het
samenwerkingsverband zijn de leraren voldoende in staat om deze
leerlingen ook onderwijs op maat te bieden. Problemen ontstaan
alleen wanneer leerlingen zoveel aandacht van de leraar vergen, dat
dit ten koste gaat van de rest van de groep. De interventie is in deze
gevallen soms te traag. De school geeft aan dat er een betere
afstemming moet zijn tussen de school en zorgverleners (SWV, SMW,
JVP, Huisarts, Veilig thuis en SWT) en dat nu de regie teveel bij de
scholen ligt. Ook geeft de school aan dat naast individuele
arrangementen, de optie van een groepsarrangement vanuit het
samenwerkingsverband wenselijk zou zijn.
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Kwaliteit en voortgang verbetering kwaliteit heeft continu aandacht
De school heeft een effectief stelsel van kwaliteitszorg om goed zicht
te houden op de kwaliteit, deze te borgen en te verbeteren daar waar
nodig. Hiermee voldoet de school aan de wettelijke vereisten. De
school verdient op deze standaard het oordeel goed omdat de
kwaliteitszorg uitstijgt boven deze basiskwaliteit.
Zo betrekt de school externe deskundigen bij evaluaties van
(onderdelen van) het onderwijsleerproces. Daarnaast heeft de school
een eigen kwaliteitsmonitor, waarbij per kwartaal nagegaan wordt of
de school de doelen behaald. Bovendien zijn er, naast het jaarplan op
schoolniveau, ook jaarplannen per bouw en participeren leraren in
verschillende vak- en werkgroepen, om bepaalde vakgebieden en
verbeterthema's uit te werken.
Ten slotte is duidelijk dat de school ambitieuze doelen heeft
geformuleerd. De kernwaarden van de school zijn gericht op meer
autonomie, doelgerichtheid, betekenisvol leren en leren van elkaar.
Dit geldt voor het onderwijs aan de leerlingen, maar ook voor de
leraren. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in concrete doelen en
vormen de stip op de horizon. De koers is hierdoor voor iedereen
helder. De fase van ontwikkeling, waarin de school zich nu bevindt is
mooi verwoord bovenaan het jaarplan: 'Na koers kiezen, nu koers
houden: versterken, verdiepen en verbreden!'.

Professioneel team met duidelijke koers en een stevige kapitein op
het schip
Op 't Wikveld is sprake van een goede kwaliteitscultuur. Het team
werkt nu vanuit een gezamenlijk gedragen visie enthousiast en
professioneel aan het continu verbeteren van het onderwijs en de
eigen bekwaamheden. De cultuur kenmerkt zich door van en met
elkaar leren. Bovendien geeft het team aan dat er sinds de komst van
een nieuwe directeur sprake is van duidelijk onderwijskundig
leiderschap met een goede balans tussen koers vasthouden en ruimte
geven voor de eigen verantwoordelijkheid en inbreng van teamleden.
Het team had grote behoefte aan een standvastige kapitein op het
schip. Door ongebreideld enthousiasme werden voorheen wel veel
schoolontwikkelingen ingezet, maar niet vanuit een duidelijke koers
en zonder voldoende borging. Visie en koers zijn nu helder, de
schoolleiding bewaakt de koers en stelt prioriteiten. Duidelijk is ook
dat de talenten en kwaliteiten van de teamleden gezien en verder
gestimuleerd worden.
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Zowel teamscholingen als individuele scholingen zorgen voor een
toename van kennis en vaardigheden binnen de school. Door
deelname aan vak- en werkgroepen zijn de teamleden bovendien
meer eigenaar van de kwaliteit van het onderwijs. De school heeft een
interne basisschoolcoach om teamleden te ondersteunen in het
toepassen van het geleerde en dit te verankeren. Ten slotte is er ook
een start gemaakt met 'open POPs': leraren die een andere collega
uitnodigen om hun persoonlijk ontwikkelingsplan mee te lezen en hier
op te reflecteren.
De professionele cultuur laat op vele fronten groei zien. Meer
samenwerking, meer eigenaarschap, meer competenties en meer
verbinding. De school heeft hiermee al een goede basis voor het
bewaken en verder uitbouwen van de kwaliteit van het onderwijs. De
ambities van de school gaan echter verder: het team wil doorgaan met
professionalisering om de onderwijskwaliteit te blijven ontwikkelen.
Ook het geven van onderlinge feedback ziet het team als kans om
samen te groeien ('Ontdek jezelf, groei samen').

3.4 Basisschool De Matrix
De afdeling onderwijs van De Matrix (hierna De Matrix genoemd)
maakt deel uit van een kindcentrum 0-13 en is gelegen in de wijk
Engelen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanuit de missie van De
Matrix 'Ontwikkelen van zelf ontdekken naar zelf sturen' staat het
bevorderen van de zelfstandigheid van het kind centraal.
Het kindcentrum wordt aangestuurd door de directeur opvang en de
directeur onderwijs en er is sprake van een goede samenwerking.
De Matrix heeft te maken met een terugloop van het aantal
leerlingen: op dit moment telt de school bijna 300 leerlingen verdeeld
over 13 (combinatie-) groepen.
Het managementteam van de afdeling onderwijs geeft aan trots te
zijn op de structuur en de rust binnen de school. Er is sprake van een
veilig klimaat, waarin de vijf kernwaarden zelfvertrouwen,
betrokkenheid, respect, veiligheid en eigenaarschap leidend zijn.

Het team stemt af op de onderwijsbehoeften, betere leerlingen
vragen meer aandacht
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende. Op basis van
de geobserveerde lessen stellen we vast dat de leraren duidelijk
uitleggen en een leerklimaat creëren waardoor leerlingen actief en
betrokken zijn.
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De leraren brengen de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig in
beeld en we zien dat de leraren in hun lessen rekening houden met
wat ze van de leerlingen weten. Zo stemmen ze hun uitleg,
opdrachten en onderwijstijd af op de onderwijsbehoeften van hun
leerlingen. We constateren wel dat de focus daarbij ligt op de
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Het onderwijs aan
de beter presterende leerlingen vormt in onze ogen dan ook een
aandachtspunt.
Het managementteam (MT) erkent dit, maar ziet zich voor een
dilemma geplaatst. Zo was er in de afgelopen jaren een plusklas, maar
deze klas is sinds dit schooljaar opgeheven. Gezien de terugloop van
het aantal leerling heeft het MT zich genoodzaakt gevoeld andere
keuzes in de formatie te maken dan voorheen. Ook de leraren met wie
we hebben gesproken, beamen dat het niet altijd lukt om recht te
doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Het aantal zorgleerlingen
is groot en ook de combinatiegroepen bemoeilijken het bieden van
(extra) ondersteuning.
Desondanks is het team oplossingsgericht en sterk in het kijken naar
mogelijkheden. De rekenspecialist onderzoekt daarom bijvoorbeeld
hoe de betere leerlingen toch meer kunnen worden uitgedaagd.

Duidelijke relatie tussen kindcentrumplan en ambities bestuur
We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als goed, omdat De
Matrix niet alleen beantwoordt aan de wettelijke eisen
(basiskwaliteit), maar ook eigen aspecten van kwaliteit laat zien.
Als het gaat om de basiskwaliteit zien we dat De Matrix beschikt over
een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg, dat naadloos
aansluit bij de visie op kwaliteit van Signum.
Vanuit dit kader werkt de school planmatig aan de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs.
De Matrix heeft goed zicht op de resultaten en op de kwaliteit van het
onderwijsproces. De resultaten worden geanalyseerd op school- en
op groepsniveau en de directeur onderwijs observeert de leraren aan
de hand van een observatie-instrument. In het jaarplan staat aan
welke verbeteringen wordt gewerkt. Daarbij gebruikt de school
prestatie-indicatoren om de kwaliteitsmeting en controle op gestelde
doelen inzichtelijk te maken.
Als het gaat om de eigen aspecten van kwaliteit zien we dat er een
duidelijke link bestaat tussen het strategisch beleidsplan van Signum
en het Kindcentrumplan van De Matrix, het jaarplan en het
jaarverslag.
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In de ontwikkelpunten die het team onder handen heeft, zijn de
Signumdoelen duidelijk herkenbaar: een ononderbroken
ontwikkeling, educatief partnerschap, professionele
leergemeenschap, excellente medewerkers en zelfregulering.
Daarnaast werkt De Matrix ook aan schoolspecifieke doelen. Zo staan
de ontwikkelingen de komende jaren in het teken van de 21ste eeuwse
vaardigheden. De leraren zijn gestart met thematisch werken bij de
wereldoriënterende vakken om de leerlingen meer uit te dagen en hun
actieve betrokkenheid te stimuleren. Daarbij is de keuze gevallen op
het International Primary Curriculum (IPC).
We zien nog ruimte voor verdere ontwikkeling. Het blijft van belang
alle verbeteronderwerpen waaraan is gewerkt goed te borgen. De
school legt afspraken weliswaar duidelijk vast, maar ook toezicht op
het daadwerkelijk naleven daarvan blijft belangrijk.

Het team is op weg naar een professionele leergemeenschap
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. Er is op De Matrix
sprake van een heldere organisatiestructuur en er wordt gehandeld
vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. De Matrix
wordt aangestuurd door een managementteam (MT), bestaande uit
de directeur onderwijs en drie bouwcoördinatoren. De leraren worden
overigens duidelijk betrokken bij de schoolontwikkeling door hun
deelname aan werkgroepen.
We zien ook een duidelijke focus op professionalisering. De
planmatige verbetering van de school gaat hand in hand met de
teamontwikkeling. Zo hebben het MT, de leraren en het team diverse
opleidingen gevolgd die hun professionaliteit vergroten en ten goede
komen aan de school. Het team van De Matrix telt de nodige
specialisten: een intern begeleider, een gedragsspecialist, een
rekenspecialist en een taalspecialist. Samen vormen zij de zorggroep
van de afdeling onderwijs. Het MT geeft aan dat zij deze specialisten
meer in zou willen zetten om op een hoger niveau aan de
onderwijsbehoeften van een aantal leerlingen te kunnen voldoen,
maar hier beperkte mogelijkheden voor te hebben gezien de krimp
van het aantal leerlingen en de gemaakte keuzes in de formatie.
We zien ruimte voor verdere ontwikkeling naar een professionele
leergemeenschap. Dat vraagt bijvoorbeeld van alle leraren een groot
bewustzijn van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit
en de ontwikkeling van hun leerlingen. Ook de cultuur van reflecteren
met elkaar kan verder ontwikkeld worden. Overigens zijn reflectie,
feedback geven en ontvangen onderwerpen van de eerstvolgende
teamtraining door Signum coaching.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

36/38

4 . Reactie van het bestuur
Iedere ouder die zijn of haar kind inschrijft op één van onze Kindcentra
moet erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op de school goed is.
Het schoolbestuur is integraal verantwoordelijk voor het kwaliteit van
het onderwijs en dient zich hierover te verantwoorden. Dit jaar vond
deze verantwoording plaats op basis van het nieuwe toezichtkader
van de inspectie.
Met gepaste trots lezen we dit rapport. Voor het bestuur een dubbele
bevestiging. Enerzijds de bevestiging dat externe ogen hetzelfde
constateren als wat het bestuur constateert. Anderzijds de bevestiging
dat intrinsieke motivatie essentieel is om tot fundamentele
kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs te komen.
Onderwijskwaliteit laat zich niet in “vink-lijstjes” samenvatten.
Onderwijskwaliteit is een balans van kennis, kunde en intrinsieke
motivatie die in de juiste omgeving (PLG) ervoor zorgt dat onze
medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen (excellente
medewerkers). Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering echter is
dit rapport wederom een bevestiging dat we als Stichting Signum de
weg bewandelen die bij ons past en dat dat een positief resultaat
oplevert.
De komende periode dient Stichting Signum te komen tot een nieuw
strategisch beleidsplan. Tevens hebben we te maken met het feit dat
de inspectie van het onderwijs sinds augustus 2017 niet meer elke vier
jaar onze scholen zal bezoeken. Het bestuur is daarom breder belast
met de signaleringsfunctie om te kunnen bepalen of scholen voldoen
aan de wet. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar het huidige
stelsel van kwaliteitszorg. Het bestuur ziet hiervoor kansen en
mogelijkheden door het invoeren van een digitaal
bekwaamheidsdossier c.q. portfolio in het eerste half jaar van 2018.
Daarmee wordt informatie rondom didactisch handelen van de
individuele leerkracht op bestuursniveau ontsloten. Er wordt
overwogen om niet alleen interne audits te laten plaatsvinden voor
directeuren, maar ook voor leerkrachten waardoor bewuster gecoacht
kan worden op didactisch handelen en nog beter afstemmen op de
behoeften van de kinderen. We kunnen het didactisch DNA van
Signumscholen samen met de directeuren nog duidelijker vaststellen
zodat ze hierover met leerkrachten, mede-directeuren en bestuur in
gesprek kunnen gaan en dit verder kunnen optimaliseren in hun
school.
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