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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit vierjaarlijks onderzoek is in
december 2017/januari 2018 uitgevoerd bij het bestuur en de
algemeen directeur van de Amsterdamse Schoolvereniging voor
Opvoeding en Onderwijs (ASVO). We hebben onderzocht of het
bestuur en de algemeen directeur zorgen voor onderwijs van
voldoende kwaliteit op beide afdelingen en of het bestuur financieel
in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur en de algemeen directeur hebben de afgelopen tijd
gezorgd voor meer rust binnen ASVO. De relatie tussen de twee
afdelingen is prettig en de teamleiders werken goed samen. Het
bestuur onderzoekt op dit moment hoe het de taken en
verantwoordelijkheden onderling en tussen het bestuur en de
algemeen directeur zo goed mogelijk kan verdelen. Vooral bij een
bestuur van ouders, waarin regelmatig wisselingen plaatsvinden, is
het belangrijk dat dit duidelijk is voor iedereen en ook goed werkt in
de praktijk. Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, is het
verstandig dat het bestuur hiermee bezig is.

Het onderwijs op de montessori-afdeling is van (ruim) voldoende tot
goede kwaliteit. Het team vindt het belangrijk dat leerlingen zich
breed ontwikkelen. Naast basisvakken als taal, lezen en rekenen biedt
de afdeling dan ook een aantrekkelijk breder aanbod. Voor gym,
beeldende vorming, muziek en drama zijn vakleerkrachten in dienst.
Ook is er een mooi aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. De
leraren zorgen ervoor dat leerlingen goed geconcentreerd kunnen
werken. Leerlingen zijn opvallend zelfstandig en er heerst rust en een
goede werksfeer in de groepen.

Wat kan beter?
Hoewel het team van de montessori-afdeling voldoende zicht heeft
op de ontwikkeling van de leerlingen, kan het zich hier nog verder in
verbeteren. Als de ontwikkeling van een leerling minder goed loopt
dan verwacht, kunnen leraren in een aantal gevallen beter uitzoeken
waar dit aan ligt. Door diepgaander na te gaan wat leerlingen lastig
vinden, kunnen leraren beter bepalen waar zij zich in hun extra
instructie op moeten richten. De intern begeleider en teamleider
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vinden het ook belangrijk dat leraren hier sterker in worden. Het team
volgt dan ook scholing hierin.

De medezeggenschapsraad (MR) van ASVO heeft zich het afgelopen
schooljaar versterkt en duidelijkere afspraken gemaakt met de
algemeen directeur. De MR ontvangt belangrijke stukken nu op tijd en
is tevreden over de informatie van de algemeen directeur over wat er
met de MR-opmerkingen is gedaan. Wel is het belangrijk dat de MR
de eigen statuten aanpast, omdat de raad op dit moment niet werkt
zoals daarin staat beschreven.

Wat moet beter?
Het bestuur en de algemeen directeur moeten duidelijker zijn in wat
zij van beide afdelingen verwachten. Dit gaat zowel over
verbeteringen in het onderwijs als over de leerresultaten. Hoewel die
laatste voor de meeste groepen en vakken (ruim) voldoende zijn, is
het de vraag of de leraren echt uit de leerlingen halen wat in hen zit.
Als het bestuur en de algemeen directeur duidelijker zijn in wat zij van
de teams verwachten, kunnen zij hen daar ook scherper op bevragen
en nagaan of bereikt is wat zij wilden bereiken.

Ook moeten het bestuur en de algemeen directeur naar ouders toe
duidelijker zijn in wat ze willen bereiken in het onderwijs en wat
hiervan is gelukt. Daarnaast moet de dialoog met ouders beter.
Hoewel veel ouders actief zijn in de praktijk van alledag op beide
afdelingen, praten relatief weinig ouders actief mee over
ontwikkelingen in het onderwijs bij ASVO.

Ten slotte moet het toezichthoudend deel van het bestuur minimaal
tweemaal per jaar overleg voeren met de medezeggenschapsraad van
ASVO. Dat gebeurt nu nog niet.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht?

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ja

KA2 Kwaliteitscultuur ja

KA3 Verantwoording en dialoog ja

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ja

FB2 Doelmatigheid nee

FB3 Rechtmatigheid ja

De inspectie heeft in december 2017/januari 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij ASVO. 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. Hebben het bestuur en de algemeen directeur doelen
afgesproken met de afdelingen, hebben zij voldoende zicht op de
onderwijskwaliteit en sturen zij op de verbetering van de
onderwijskwaliteit?

2. Hebben het bestuur en de algemeen directeur een professionele
kwaliteitscultuur en functioneren zij transparant en integer?

3. Communiceren het bestuur en de algemeen directeur actief over
de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van hun afdelingen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op het niveau van het
bestuur en de algemeen directeur en op het niveau van één van de
afdelingen van de school, te weten de montessori-afdeling.

Op het niveau van het bestuur en de algemeen directeur richt het
onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Om de standaarden te kunnen beoordelen hebben we, zoals
gezegd, niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur en de
algemeen directeur uitgevoerd, maar tevens de onderwijskwaliteit
van een van de afdelingen onderzocht waarvoor zij verantwoordelijk
zijn. We hebben dit onderzoek uitgevoerd op de montessori-afdeling
van ASVO, aangezien de reguliere afdeling later dit voorjaar wordt
bezocht voor een steekproefonderzoek in het kader van het thema
Didactisch handelen.
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Standaard Onderzocht?

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod ja

OP2 Zicht op ontwikkeling ja

OP3 Didactisch handelen ja

OP4 (Extra) ondersteuning nee

OP6 Samenwerking nee

OP8 Toetsing en afsluiting nee

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid nee

SK2 Pedagogisch klimaat nee

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten nee

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties nee

OR3 Vervolgsucces nee

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ja

KA2 Kwaliteitscultuur ja

KA3 Verantwoording en dialoog ja

We hebben het onderzoek op de montessori-afdeling ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg 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 het
bestuur en de algemeen directeur voldoende informatie hebben over
de afdeling en of sturing op de kwaliteit door hen ook in de praktijk
werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de
onderwijskwaliteit van de montessori-afdeling.

Tabel overzicht standaarden montessori-afdeling

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met een
vertegenwoordiging van het bestuur en de medezeggenschapsraad en
met de algemeen directeur. In samenspraak met het bestuur en de
algemeen directeur hebben wij besloten bij dit onderzoek geen
gesprek te voeren met de Raad van Toezicht (RvT), aangezien deze
statutair weliswaar een toezichthoudende rol heeft richting het
bestuur, maar in de praktijk vooral de rol van de voormalige
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kascommissie vervult. Een gesprek met de RvT zou geen aanvullende
informatie opleveren over de (onderwijskundige) aansturing door het
bestuur.
Verder hebben we gesproken met de teamleiders van beide
afdelingen, de intern begeleider en met leraren, leerlingen en ouders
van de montessori-afdeling. Ook hebben we lessen bezocht in alle zes
de groepen van de montessori-afdeling.

Het bestuur en de algemeen directeur benoemen als belangrijk
speerpunt van hun beleid: talentontwikkeling door uitdagend
onderwijs. Om na te gaan of deze visie voldoende doorwerkt tot in de
onderwijspraktijk, hebben we de volgende standaarden beoordeeld
bij het verificatieonderzoek op de montessori-afdeling:

• OP1 Aanbod
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP3 Didactisch handelen

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
het verificatieonderzoek op de montessori-afdeling. In hoofdstuk 4 is
de reactie van het bestuur/de algemeen directeur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.

Meer rust en
openheid,
maar sturing
op kwaliteit
beperkt en
knelpunten in
de
verantwoording
en dialoog

Onderzoek naar een passender bestuursstructuur
Op dit moment hanteert ASVO een bestuursstructuur waarbij een
vrijwillig ouderbestuur op afstand bestuurt. Het dagelijks bestuur is
grotendeels gemandateerd naar de algemeen directeur. De twee
afdelingen binnen ASVO werken volgens een verschillend
onderwijsconcept en gelden binnen het inspectietoezicht dan ook als
aparte objecten van toezicht. Er is een reguliere afdeling en een
montessori-afdeling. Beide afdelingen worden geleid door een
teamleider, die samen met de algemeen directeur het
managementteam (MT) vormen. De teamleiders zijn integraal
verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en het
personeelsbeleid op hun afdeling.

Verder is er een raad van toezicht (RvT), die statutair een
toezichthoudende rol heeft richting het bestuur, maar in de praktijk
vooral de rol van de voormalige kascommissie vervult. De Algemene
Ledenvergadering (ALV) vervult formeel samen met de RvT de rol van
intern toezichthouder. Het bestuur onderschrijft de Code Goed
Bestuur zoals die door de PO Raad is vastgesteld.

Het bestuur heeft (terecht) geconstateerd dat de huidige werkwijze en
verdeling van taken, rollen en bevoegdheden in de praktijk niet geheel
naar wens functioneert en kwetsbaar is. Daarnaast is de laatste jaren
veelal sprake van een lage opkomst op de ALV, waardoor het gekozen
bestuursmodel onvoldoende recht doet aan de Code Goed Bestuur.
Het bestuur is daarom, onder begeleiding van een externe
deskundige, een onderzoek gestart naar een bestuursvorm waarbij
geconstateerde knelpunten weggenomen worden en de
uitgangspunten van de Code Goed Bestuur beter tot hun recht komen.
Het bestuur beoogt hiermee ook in de onderwijskwaliteit een
verdiepingsslag te kunnen realiseren.

Kwaliteitszorgcyclus heeft onvoldoende effect
Zoals hierboven toegelicht, bestuurt het ASVO-bestuur op afstand en
is het dagelijks bestuur grotendeels gemandateerd naar de algemeen
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directeur. In de praktijk biedt de gehanteerde kwaliteitszorgcyclus
echter onvoldoende waarborg voor de (ontwikkeling van de) kwaliteit
van het onderwijsproces en de leerresultaten (WPO, art. 12, lid 4).

Het bestuur onderneemt diverse activiteiten om zicht te houden op de
kwaliteit van het onderwijs. Zo voert het op regelmatige basis
gesprekken met de algemeen directeur, waarbij inmiddels (minimaal)
tweemaal per jaar ook de teamleiders aanschuiven. Daarnaast heeft
het (toenmalige) bestuur in 2012 een onderzoek laten uitvoeren naar
de onderwijskwaliteit in brede zin. De afdelingen zijn naar aanleiding
daarvan een verbetertraject gestart. In 2016 heeft het (deels
vernieuwde) bestuur nogmaals een extern onderzoek laten uitvoeren,
omdat het periodiek op objectieve wijze geïnformeerd wilde worden
over de kwaliteit van de afdelingen. Binnen de afdelingen bleek echter
geen draagvlak voor dit onderzoek, aangezien daar de beleving was
dat de teams nog midden in het verbeterproces naar aanleiding van
het onderzoek daarvóór zaten. Het rapport naar aanleiding van dit
laatste onderzoek heeft dan ook minder effect gehad voor de
verbeteragenda van beide afdelingen dan had gekund. Bovendien was
er bij de reguliere afdeling sprake van personele fricties en problemen
in de aansturing, waardoor de kwaliteitsontwikkeling daar enige tijd
stagneerde. Inmiddels zijn genoemde problemen opgelost en hebben
de teamleiders en het bestuur de samenwerking weer 'met een
schone lei' opgepakt.

Hoewel het bestuur in grote lijnen zicht heeft op de kwaliteit van het
onderwijs, heeft de huidige kwaliteitszorgcyclus van het bestuur
onvoldoende onderwijskundig effect. Een belangrijke verklaring
hiervoor is dat van toetsbare doelen op het gebied van
onderwijsontwikkeling en leerresultaten onvoldoende sprake is. Ook
in de MT-overleggen tussen algemeen directeur en teamleiders ligt
hier te weinig de focus op. Zo voeren de teamleiders
(flits)groepsbezoeken uit, maar vormt de kwaliteit van het didactisch
handelen bijvoorbeeld geen onderwerp in deze MT-overleggen. De
teamleiders opereren grotendeels autonoom. Zij stellen naar eigen
inzicht hun jaarplannen op. Deze plannen laten veel overlap zien in
verbeteracties over de afgelopen twee schooljaren, zonder dat
voldoende duidelijk is welke resultaten nagestreefd worden en/of
behaald zijn in de afzonderlijke schooljaren. Het bestuur en de
algemeen directeur bevragen de teamleiders hier niet kritisch genoeg
op en stimuleren hen niet om hun plannen nader te concretiseren. Dit
neemt overigens niet weg dat bij het verificatieonderzoek op de
montessori-afdeling zichtbaar is dat het team wel degelijk aan
onderwijskundige verbeteringen werkt en heeft gewerkt. Het
beleidsthema talentontwikkeling door uitdagend onderwijs wordt
door deze afdeling echter niet ervaren als (nieuw) beleid, maar als een
uitgangspunt dat al sinds jaar en dag binnen het montessorionderwijs
wordt gehanteerd.
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Evenmin is sprake van heldere doelen met betrekking tot de
leerresultaten, die passend en ambitieus genoeg zijn voor de
leerlingenpopulatie van ASVO. Zo wordt in een verslag van een
opbrengstevaluatie aan het eind van schooljaar '15/'16 gesproken van
een norm die door 70 tot 80% van de leerlingen zou moeten worden
behaald (en voor een enkel vakgebied en/of groep slechts 60%). Bij
doorvragen blijkt deze norm te verwijzen naar het landelijke
gemiddelde op de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Gezien de
leerlingenpopulatie van ASVO is dit weinig ambitieus en niet
afgestemd op eerder behaalde resultaten. De analyse van de
resultaten in genoemde opbrengstevaluatie is bovendien
oppervlakkig van aard en levert slechts zeer beperkt
aangrijpingspunten voor verbetering op. De belangrijkste conclusies
betreffen vervanging van verouderde methodes of - voor de
montessori-afdeling - de aanschaf van een methode voor begrijpend
lezen, waarvoor tot dat moment geen methode werd gehanteerd. Van
afgelopen schooljaar ('16/'17) is geen inhoudelijke opbrengstevaluatie
beschikbaar. Bestuur en MT benadrukken dat er wel degelijk is
gesproken over de resultaten, maar door het ontbreken van duidelijke
doelen, analyses en conclusies is niet inzichtelijk hoe deze evaluatie
heeft plaatsgevonden en waartoe deze heeft geleid.
Overigens merken de teamleiders op dat zij zich organisatorisch,
financieel en met betrekking tot personele zaken goed ondersteund
voelen door bestuur en de algemeen directeur.

Meer rust en openheid en betere samenwerking tussen de
verschillende geledingen
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk toegelicht, neemt het bestuur
diverse maatregelen om de bestuursstructuur beter te stroomlijnen en
taken en verantwoordelijkheden duidelijker af te bakenen. Daarmee
opereert het bestuur professioneler dan een aantal jaren het geval is
geweest. Ook de samenwerking tussen de beide afdelingen binnen
ASVO zijn zowel op het niveau van de teamleiders als van de beide
teams in rustig vaarwater gekomen. Er wordt samengewerkt waar dit
toegevoegde waarde heeft en gezamenlijke overleggen die als te
geforceerd werden ervaren, zijn stopgezet. Er loopt nog een
onderzoek in opdracht van het bestuur, om na te gaan of er wensen
en/of kansen liggen om beter gebruik te maken van het gegeven van
twee onderwijsconcepten onder één dak. Vooralsnog beperkt de
samenwerking zich grotendeels tot activiteiten met een sociaal
karakter.
Beide teams volgen zowel in teamverband als individueel diverse
scholingen. Het bestuur heeft de portefeuilles onderling verdeeld op
basis van aanwezige expertise en besteedt naar eigen zeggen veel
aandacht aan een zorgvuldige overdracht naar nieuwe bestuursleden.
Verder worden er op bestuursniveau geen professionaliserings-
/scholingsactiviteiten ondernomen. Waar het bestuur zelf expertise
mist, schakelt het externe deskundigen in.
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Diverse knelpunten in de verantwoording en dialoog
Ondanks het feit dat het huidige bestuur voor meer rust en openheid
heeft gezorgd, zijn er op verschillende punten onvolkomenheden in de
wijze waarop bestuur en algemeen directeur verantwoording afleggen
aan belanghebbenden - met name ouders – en de dialoog met hen
voert (WPO art. 13, lid 1, WPO art. 171, lid 1 en 5, Code Goed Bestuur
art. 10, 11 en 12).
Allereerst is de algemeen directeur in het jaarverslag en de schoolgids
positiever over behaalde leerresultaten dan de werkelijkheid
rechtvaardigt. Zo is in het jaarverslag te lezen dat de
tussenopbrengsten zijn zoals je ze mag verwachten van de
leerlingenpopulatie van ASVO. Gezien de hierboven gemaakte
opmerkingen bij de standaard Kwaliteitszorg is dit echter de vraag. De
school had bovendien zelf vastgesteld dat de resultaten voor enkele
vakgebieden en groepen dat jaar tegenvielen.
De eindopbrengsten worden in het jaarverslag niet expliciet benoemd.
In de schoolgids wordt gesproken over eindresultaten die vallen in de
categorie 'goed' voor vergelijkbare scholen. Dit is echter, als hier de
inspectiecategorie 'goed' wordt bedoeld, niet het geval. De school
definieert niet anderszins wat zij verstaat onder 'goed'. Daarnaast
verwijst de algemeen directeur in genoemd jaarverslag naar het
inspectieonderzoek van 2014 met de uitspraak dat de uitkomst
positief was en met name het onderwerp zorg bijzonder hoog
scoorde. Ook dit is te rooskleurig geformuleerd. De inspectie was in
dit (overigens beperkte) onderzoek weliswaar op veel punten positief,
maar zij constateerde juist in de leerlingenzorg een belangrijk
verbeterpunt. In de schoolgids wordt verder verwezen naar 'een
kwaliteitssysteem van hoog niveau', maar geen verslag gedaan van
bevindingen op basis daarvan, noch naar maatregelen die naar
aanleiding daarvan zijn getroffen.

Het bestuur en de algemeen directeur verantwoorden zich tweemaal
per jaar in de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het gevoerde
beleid. De opkomst op de ALV is de laatste jaren echter (zeer) laag, wat
mede aanleiding was om het huidige bestuursmodel in het licht van
de Code Goed Bestuur te heroverwegen. Het bestuur stelt zich
(terecht) de vraag of de stem van de ouders via de ALV wel voldoende
gehoord wordt. Een positief punt is de ingebruikname van een digitaal
ouderportal. Ouders kunnen hier bijvoorbeeld de notulen van de ALV
vinden, maar ook informatie over de dagelijkse gang van zaken in de
groepen.

Ook in de dialoog met ouders hebben we bij ons onderzoek een aantal
knelpunten geconstateerd. In de gesprekken die we bij het
verificatieonderzoek op de montessori-afdeling hebben gevoerd met
een vertegenwoordiging van ouders, kwam aan de orde dat er vaak
een defensieve houding wordt ervaren vanuit de algemeen directeur
als ouders met vragen of suggesties komen. Verder zijn de laatste
twee onderzoeken onder ouders niet naar wens verlopen. Bij de meest
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recente reguliere tevredenheidsenquête was de respons zeer laag, wat
bestuur en MT wijten aan een onhandige timing en organisatorische
knelpunten. De uitkomsten daarop beschouwen zij dan ook niet als
representatief. De meest recente ouderenquête, over de vraag naar de
identiteit van beide afdelingen, is door verschillende ouders als
verwarrend ervaren, waardoor een deel van hen de enquête niet heeft
ingevuld en een aantal ouders de vragen mogelijk anders heeft
beantwoord dan bedoeld. De school noemt als een van haar
strategische doelen in de schoolgids het optimaliseren van de relatie
tussen school en ouders. Ons onderzoek geeft aanleiding om dit
speerpunt serieus op te pakken, aangezien de horizontale dialoog niet
voldoende tot uiting komt.

Overigens bleek tijdens het verificatieonderzoek op de montessori-
afdeling dat er in de dagelijkse onderwijspraktijk sprake is van hoge
ouderbetrokkenheid. Ouders helpen mee bij diverse activiteiten en op
basis van hun expertise worden zij soms ingezet om mee te denken
over mogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van ICT.
Klassenouders ondersteunen de leraren met organisatorische en
praktische zaken en vormen samen een ouderpanel. Ook gaven de
ouders die we hebben gesproken aan de leraren als zeer toegankelijk
en open te ervaren.

Wat het contact met de medezeggenschapsraad (MR) betreft, is er het
afgelopen jaar veel ten goede veranderd. De MR heeft hierin zelf een
actieve rol gespeeld, aangezien de (deels nieuwe) MR-leden vonden
dat zij teveel achter de feiten aanliepen, informatie te laat
aangeleverd kregen en teveel moesten werken op basis van
vertrouwen. Op dit moment is de MR tevreden over de aanlevering
van stukken, de terugkoppeling door de algemeen directeur en over
het feit dat de MR als toegevoegde waarde wordt ervaren en niet
meer – zoals MR-leden eerder de indruk hadden – als belemmerend.
Op teamvergaderingen en ALV's vormt de MR een vast agendapunt.
Ook wordt de MR voldoende gefaciliteerd.
De MR overlegt nog niet tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht
(WPO art. 17c, lid 3 en Code Goed Bestuur, art. 22). Ook werkt de MR
op dit moment niet conform de taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling zoals die in het eigen MR-statuut is
verwoord. Het is dus zaak het MR-statuut te actualiseren. Verder
vervult de MR nog vooral een reactieve functie, dus er liggen kansen in
het voeren van een (pro-)actievere dialoog met bestuur en algemeen
directeur.

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
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 3,14 3,35 3,56 3,05 3,13 3,10

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,75 0,76 0,78 0,63 0,64 0,65

Weerstandsvermogen < 5% 40,0% 40,7% 46,6% 45,7% 47,4% 48,6%

Huisvestingsratio > 10% 7,8% 10,3% 6,3% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% -0,2% 2,1% 4,3% 1,2% 2,3% 2,7%

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.

Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten:
• De balans en de staat van baten en lasten is in de

meerjarenbegroting van de continuïteitsparagraaf alleen
geconsolideerd opgenomen. Volgens hoofdstuk 3b van de
Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (toelichtende brochure) moet dit
ook op het niveau van de afzonderlijke rechtspersonen zijn
opgesteld (dus ASVO en stichting Pakhuis ‘De Zon’).

• De meerjarenbegroting in de continuïteitsparagraaf is opgesteld
voor het verslagjaar en de vier jaren volgend daarop. Volgens
artikel 4 lid 4 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO)
dient bij majeure investeringen (investeringen > 15% van de
jaarlijkse baten) de meerjarenbegroting opgesteld te worden
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voor vijf jaren volgend op het verslagjaar.
• In de jaarrekening is onder het Eigen Vermogen een mutatie

opgenomen van de Algemene reserve naar de
bestemmingsreserve privaat. Een nadere toelichting op deze
mutatie is niet gegeven. Daarmee wordt het inzicht in de opbouw
en onderbouwing van het private vermogen beperkt.

Wij verwachten dat het bestuur hier in volgende bestuursverslagen
voldoende aandacht aan zal besteden.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij ASVO kwam het volgende
onderwerp aan de orde:

Stichting Pakhuis ‘De Zon’ (hierna: de stichting)
In het jaarverslag 2016 van ASVO is de stichting geconsolideerd. Het
bestuur van ASVO is ook het bestuur van de stichting en heeft
beslissende zeggenschap over de stichting. In het jaarverslag 2016 is
vermeld dat door de stichting een aanzet is gegeven tot aankoop van
de drie verdiepingen die boven de twee verdiepingen liggen van het
pand waar de stichting al sinds 1974 eigenaar van is. Het bestuur van
ASVO heeft aangegeven dat de aankoop in 2017 is geëffectueerd en
dat de bancaire lening van circa € 1,7 miljoen op naam staat van de
stichting. Tevens zal de stichting in 2017 volledig losgekoppeld worden
van ASVO en zal deze loskoppeling in de jaarrekening 2017 zichtbaar
zijn.

In 2016 heeft ASVO aan de stichting een lening verstrekt van €
150.000. Het bestuur heeft aangegeven dat dit vanuit de private
bestemmingsreserve is geschied. De omvang van de private
bestemmingsreserve is ultimo 2016 ruim voldoende ter dekking van
deze lening.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor ASVO 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. In het onderzoek bij ASVO
hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve
waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Bestuur

Kwaliteitszorg (KA1)
(WPO art. 12, lid 4)

Het bestuur en de algemeen
directeur richten hun
kwaliteitszorgcyclus zo in dat zij
goed zicht hebben op de kwaliteit
van het onderwijsproces. Zij zorgen
ervoor dat de afdelingen in
samenspraak met hen concrete
doelen vaststellen, zowel voor het
onderwijsproces als voor de
leerresultaten. De doelen voor de
leerresultaten dienen passend en
ambitieus genoeg te zijn voor de
leerlingenpopulatie van ASVO.
Bestuur en algemeen directeur
evalueren met de teamleiders van
beide afdelingen periodiek en
minimaal eenmaal per jaar of de
doelen behaald zijn. Acitiviteiten
voor kwaliteitsverbetering worden
gekoppeld aan de opgestelde doelen
en concreet benoemd in een
meerjaren- en jaarplanning.

Uiterlijk in de volgende ronde van
het vierjaarlijks onderzoek naar
bestuur en scholen (schooljaar
'21/'22) voeren wij herstelonderzoek
uit.

Verantwoording en dialoog (KA3)
(WPO art. 13, lid 1, WPO art. 171, lid 1
en 5 en Code Goed Bestuur art. 10, 11
en 12)

Het bestuur en de algemeen
directeur verantwoorden zich
minimaal in de schoolgids van beide
afdelingen en in hun jaarverslag aan
belanghebbenden over de doelen die
zij stellen voor het onderwijs en de
resultaten, alsmede over behaalde
resultaten. Daarnaast nemen zij in de
schoolgids op wat hun bevindingen
zijn op basis van het stelsel voor
kwaliteitszorg, alsmede de
maatregelen die naar aanleiding
daarvan zijn getroffen.
Het bestuur en de algemeen
directeur zorgen tevens voor een
actieve dialoog met stakeholders,
onder wie in ieder geval de ouders.

Uiterlijk in de volgende ronde van
het vierjaarlijks onderzoek naar
bestuur en scholen (schooljaar
'21/'22) voeren wij herstelonderzoek
uit.

Verantwoording en dialoog (KA3)
(WPO art. 17c, lid 3 en Code Goed
Bestuur art. 22)

Het toezichthoudend deel van het
bestuur overlegt minimaal tweemaal
per jaar met de
medezeggenschapsraad.

Uiterlijk in de volgende ronde van
het vierjaarlijks onderzoek naar
bestuur en scholen (schooljaar
'21/'22) voeren wij herstelonderzoek
uit.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
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Resultaten verificatieonderzoek
op afdelingsniveau

3 .

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op de montessori-afdeling. Als leidraad voor dit
onderzoek geldt de visie van het bestuur en de algemeen directeur:
talentontwikkeling door uitdagend onderwijs.
Om na te gaan in hoeverre deze visie doorwerkt tot in de
onderwijspraktijk, hebben wij de volgende standaarden onderzocht
op de montessori-afdeling van ASVO:

• OP1 Aanbod
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP3 Didactisch handelen

Wat vooral
opvalt is de
rust en de
sterke
taakgerichtheid

Aantrekkelijk en breed leerstofaanbod
De montessori-afdeling streeft er sinds jaar en dag naar leerlingen
zich breed te laten ontwikkelen. De afdeling biedt leerlingen dan ook
een aantrekkelijk leerstofaanbod, dat niet alleen de cognitieve
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen beslaat, maar waarin ook
ruimschoots aandacht is voor de sociale, culturele en sportieve/
motorische ontwikkeling. Recent heeft het team enkele moderne
methodes ingevoerd voor de basisvaardigheden, deels omdat het
montessorimateriaal op onderdelen onvoldoende resultaten
opleverde en deels omdat de afdeling nog geen methode hanteerde
voor begrijpend lezen.
Voor kosmisch onderwijs heeft de afdeling een methode aangeschaft
die goed past bij het montessoriconcept en waarmee op een
thematische manier wordt gewerkt aan wereldoriëntatie. Daarnaast
heeft de afdeling een aantrekkelijk aanbod voor drama, muziek,
beeldende vorming en gymnastiek, dit laatste ook voor de kleuters.
Voor deze vakgebieden zjin vakleerkrachten in dienst, waarvoor een
belangrijk deel van de ouderbijdrage wordt ingezet. Het team streeft
ernaar dit aanbod zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de thema's
binnen het kosmisch onderwijs. Sinds vorig schooljaar is de
montessori-afdeling bovendien gecertificeerd als VTS (Visual Thinking
Strategies)-school.
Met hulp van een (interne) specialist hoogbegaafdheid heeft het team
een verrijkingsaanbod ontwikkeld voor leerlingen die meer uitdaging
aankunnen. Daarbij zet de afdeling er meer dan voorheen op in dat
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deze leerlingen het werk dat ze in de zogenoemde Expo+groep
aangeboden krijgen, in hun reguliere groep uitwerken. Zo ligt de
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van deze leerlingen meer
dan voorheen bij de groepsleerkracht en worden ook andere
leerlingen betrokken bij het verrijkingswerk.
Het team streeft ernaar de mogelijkheden van ICT meer te integreren
in het dagelijks werk en heeft inmiddels diverse materialen
aangeschaft die voldoen aan de montessoricriteria. Ook probeert de
afdeling, met hulp van ouders, een aanbod voor programmeren uit.
Hoewel hiermee dus qua aanbod zeker sprake is van
'talentontwikkeling door uitdagend onderwijs', geven de teamleiders
van beide afdelingen aan dat zij, zoals al benoemd in het hoofdstuk
over de kwaliteitszorg, bij de ontwikkeling van het onderwijs
grotendeels autonoom opereren. Het aantrekkelijke aanbod wordt
weliswaar goed gefaciliteerd door het bestuur en de algemeen
directeur, maar van onderwijskundige sturing door hen op het
beleidsthema is niet wezenlijk sprake.

Het team heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen,
maar analyses kunnen scherper en dekkender
De montessori-afdeling hanteert een toets- en
observatieinstrumentarium om leerlingen in hun ontwikkeling te
volgen. Het team onderzoekt of (op onderdelen) andere toetsen
wellicht passender zouden zijn bij het montessoriconcept. In het
teamgesprek kwam verder aan de orde dat leraren niet alle
methodetoetsen afnemen. Het is de vraag of dit vastgesteld beleid is,
aangezien hierover in het Handboek Speciale Leerlingbegeleiding
geen afspraken zijn terug te vinden.
De afdeling zet via het traject 'analyseren kun je leren' in op
verbetering van de analysevaardigheden van leraren. Streven hierbij is
dat de verantwoordelijkheid voor de analyse van een afwijkende
ontwikkeling van leerlingen meer dan voorheen bij de groepsleraar
ligt. Dit geldt ook voor de extra ondersteuning die wordt geboden: de
groepsleraar blijft verantwoordelijk, ook bij extra hulp door externen.
Via een stappenplan, waarbij aandacht is voor zowel 'meetbare' als
'merkbare' resultaten, vullen de leraren een analyseformulier in voor
hun groep. Tweemaal per jaar bespreekt de intern begeleider de
groepsresultaten met elke leraar. Voor leerlingen die extra
ondersteuning krijgen, vinden deze gesprekken vaker plaats.

Hoewel leraren hun verantwoordelijkheid voor de extra
ondersteuning aan de leerlingen meer pakken, realiseren de intern
begeleider en teamleider zich dat genoemd traject zich nog wel in de
beginfase bevindt. In het teamgesprek werd opgemerkt dat leraren
het betreuren dat de intern begeleider minder beschikbaar is voor
hen, doordat hij nu - anders dan voorheen - voor beide afdelingen
verantwoordelijk is. Bij bespreking van enkele leerlingen van wie
resultaten opvielen tijdens de lesobservaties, bleek dat niet voor al
deze leerlingen in beeld is in hoeverre de hulpvraag geanalyseerd is.
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Dit valt met name op bij begrijpend lezen. Ook woordenschat verdient
in dit verband aandacht, aangezien de afdeling zelf opmerkt dat in
steeds meer gezinnen sprake is van een (deels) anderstalige
thuissituatie.

Didactisch handelen voldoende, taakgerichte werksfeer opvallend
sterk
Afdelingsbreed is het didactisch handelen voldoende. Wat vooral
opvalt is de rust en de sterke taakgerichtheid. Leerlingen werken
geconcentreerd aan hun eigen werk en overleggen en helpen elkaar
op een vanzelfsprekende manier. Zij zijn zichtbaar bekend met het
montessorimateriaal, waarmee ze goed zelfstandig aan de slag
kunnen. In enkele groepen verdient het didactisch handelen de
waardering goed, doordat leraren de leerlingen stimuleren tot
doordenken en zij hen met hun feedback daadwerkeljik een stap
verder brengen. In een aantal andere groepen is juist het geven van
feedback en het laten ontdekken en verwoorden van
oplossingsstrategieën door de leerlingen zelf een punt waar nog winst
te behalen is.
Een ander punt van aandacht is de groepsadministratie van leraren.
Daarin is niet goed zichtbaar welke concrete activiteiten leraren
inplannen voor leerlingen die zij extra ondersteuning bieden.
De lesobservaties zijn samen met observanten van de school
uitgevoerd (beide teamleiders), waarbij de bevindingen van de
observanten grotendeels overeenkwamen met die van de inspecteurs.
Ten slotte geldt hier de eerder gemaakte opmerking dat de
ontwikkeling van het didactisch handelen geheel berust bij de
teamleiders; het vormt geen onderwerp van gesprek tijdens de
overleggen met de algemeen directeur en/of het bestuur.
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Reactie van het bestuur/de
algemene directie

4 .

Het bestuur kan zich grotendeels vinden in de conclusies en
beschrijvingen in het rapport. Het is een herkenbaar beeld wat betreft
governance, de breedte van de kwaliteit onderwijs, maar ook over de
taakgerichtheid, rust en voldoende tot goed niveau van didactisch
handelen. Het is duidelijk in wat er goed gaat en wat er beter kan. De
verbeterdoelen zijn herkenbaar en veel punten die worden genoemd
worden momenteel aangepakt.

Het bestuur wil in aanvulling op het rapport enkele punten toelichten:

De verantwoording en communicatie naar de ouders, vanuit school en
bestuur, is de afgelopen jaren transparanter geworden. Maar deze
moet nog beter en er zijn stappen genomen om dit te bereiken. In het
jaarverslag over 2017 worden de cito-scores en adviezen voor het
Voortgezet Onderwijs van de groepen 8 (weer) opgenomen. Deze
worden ook in de ALV gepresenteerd. Er wordt momenteel gekeken
naar hoe onder meer de jaarplannen en het resultaat van deze
plannen naar ouders gecommuniceerd kunnen worden.

Er is de afgelopen jaren voor kwaliteitszorg op diverse manieren
verantwoordingsoverleg ingevoerd, zowel integraal met het gehele
bestuur als met portefeuillehouders binnen het bestuur. De
verslaglegging hierover moet beter en dit wordt nu aangepakt. Na het
reguliere gesprek in februari over de ontwikkelingen van het LVS
tussen MT/IB en twee bestuursleden is er een uitvoerig verslag
gemaakt van de bespreking waardoor de overdraagbaarheid beter
wordt. Dit is de basis voor de komende jaren.

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan voor de onderwijsdoelen -
zowel op algemene onderwijsdoelen als toetsbare doelen zoals de
cito-(eind)scores. In de nieuwe cyclus zullen de meetbare jaardoelen
en ontwikkelingen meer zichtbaar worden beschreven. Deze zijn beter
overdraagbaar en worden dan ook gebruikt in de verantwoording
naar buiten. Deze moeten jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld en duidelijk worden gecommuniceerd naar de ouders.
Ook de tussenevaluatie van de jaarplanning van Montessori en
Regulier is inmiddels al aangepakt. In de nieuwe cyclus zullen deze
beter overdraagbaar zijn. Verder zijn de passages in het jaarverslag en
de schoolgids aangepast die volgens de inspectie een te rooskleurig
beeld zouden schetsen van de (eind)resultaten.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


