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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 De Planthof. Wij hebben 
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de 
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
De drie scholen van Stichting De Planthof geven onderwijs van 
voldoende kwaliteit. Dit is vooral te danken aan de structuur die het 
bestuur in de kwaliteitszorg heeft aangebracht: het is duidelijk wat 
van de scholen verwacht wordt en de sturing vanuit het bestuur om 
steeds beter te worden, is goed zichtbaar. Het bestuur gaat zorgvuldig 
om met het van de overheid ontvangen geld. Daardoor kan Stichting 
De Planthof nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële 
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. 
 
Wat kan beter? 
Het zou goed zijn om lijn te brengen in de verschillende activiteiten en 
voornemens. Nu wordt er vooral per onderwerp bekeken of iets wel of 
niet voldoet aan de gewenste kwaliteit. Door verschillende thema's en 
onderwerpen in samenhang te bekijken, kan beter en gerichter 
gewerkt worden aan de gestelde doelen. 
In de gesprekken die wij met de diverse betrokkenen gevoerd hebben 
tijdens de onderzoeksweek, hebben wij gezien dat op één school het 
vertrouwen tussen team en bestuur in de afgelopen jaren een flinke 
klap heeft gehad. Dit vertrouwen moet echt weer worden hersteld, 
zodat er een professionele sfeer ontstaat die niet gehinderd wordt 
door de gebeurtenissen uit het verleden. 
Om dit goed te volgen, hebben wij met het bestuur een afspraak 
gemaakt in de vorm van een herstelopdracht voor het komende jaar. 

Op een paar onderdelen kan de informatiewaarde in het Jaarverslag 
worden vergroot. 

Het bestuur beschikt over een vermogen dat ruim boven de 
signaleringswaarde van de inspectie ligt. Het zou goed zijn als het 
bestuur beziet op welke doelmatige wijze dit vermogen ten gunste 
kan komen van de onderwijsdoelen van het bestuur. 
 

Bestuur: Stichting De Planthof 
Bestuursnummer: 42794 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 3 
 
Totaal aantal leerlingen: 700 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
Basisschool Eben-Haëzer (04NO) 
Basisschool Juliana van Stolberg 
(05SG) 
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Wat moet beter? 
Het bestuur moet zorgdragen voor het adequaat toepassen van de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. 
Omdat dit nu niet duidelijk genoeg staat vermeld in de schoolgidsen, 
hebben wij een herstelopdracht geformuleerd op bestuursniveau. Ook 
vragen wij om een uitgewerkt aanbod Burgerschap en Sociale 
integratie op de scholen. In het onderzoek naar risico's op basisschool 
Juliana van Stolberg is gebleken dat dit aanbod nog ontbreekt. Mocht 
dit het geval zijn op de andere twee scholen van Stichting De Planthof, 
dan gaan wij er van uit dat het bestuur ook daar zorgt voor een 
aanbod dat voldoet aan de kerndoelen op dit gebied. 
 
Vervolg 
Wij zullen ons over een jaar (of zoveel eerder als mogelijk) door het 
bestuur laten informeren over de ondernomen acties aangaande de 
herstelopdracht voor het verbeteren van de kwaliteitscultuur op 
bestuursniveau. Ook bekijken wij op dat moment of het bestuur 
voldoet aan de bepalingen in de wet betreffende de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuïteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in april 2021 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd 
bij Stichting De Planthof. In een vierjaarlijks onderzoek staat de 
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt 
uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Wij doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. Wij 
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen wij de 
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. Wij onderscheiden 
binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende 
typen onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Wij voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
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geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico's 
Wij voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
wij het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen wij om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het Onderwijs. Wij doen een 
steekproef van scholen die zo'n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken wij bij onze jaarlijkse publicatie de Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 6/24



Verificatie Risico 

School 1 2 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● 

1. Eben-Haëzer (04NO), 2. Juliana van Stolberg (05SG) 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben wij 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en 
leraren en verschillende lessen bezocht. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
'Overige wettelijke vereisten' (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 
 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO; 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO; 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO; 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij basisschool Juliana 

van Stolberg. 
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Signalen   
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken wij altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over Stichting De Planthof en de scholen bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek op basisschool Eben-Haëzer. In hoofdstuk 4 
vindt u onze bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar 
risico's op basisschool Juliana van Stolberg. In hoofdstuk 5 is de 
reactie van het bestuur op het onderzoek  en de rapportage 
opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

 

2 . 

In dit hoofdstuk geven wij 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 onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in 
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
Het antwoord op deze vraag is bevestigend. Het bestuur heeft 
voldoende zicht op de kwaliteit van de drie scholen. In het strategisch 
beleidsplan geeft het bestuur een helder en concreet beeld van waar 
de scholen staan, welke kansen en bedreigingen er liggen per school 
en hoe deze ten volle benut óf planmatig weggewerkt kunnen 
worden. Omdat deze per school verschillend zijn, zijn de ambities ook 
per school beschreven. Nu Stichting De Planthof toe wil groeien naar 
een bestuur met drie scholen (in plaats van drie afzonderlijke scholen 
met een bestuur aan de top) zou het goed zijn om een gerichtere en 
overkoepelende systematiek in te zetten. Hier zijn al de eerste stappen 
in gezet. 
 

Als het gaat om de standaard Kwaliteitscultuur, zijn wij matig positief. 
Door allerlei gebeurtenissen in de personele sfeer in de afgelopen 
jaren hebben de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op één van de 
scholen vertraging opgelopen. Daarnaast was bij een deel van het 
team het vertrouwen in het bestuur verdwenen. Dit vertrouwen in 
elkaar moet weer groeien en ertoe leiden dat team en bestuur samen 
kunnen bouwen aan de kwaliteit van de school en Stichting De 
Planthof. Dat vraagt de inspanning van zowel het team als het 
bestuur. 
Verder constateren wij dat het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. Wij zien op dit moment geen 
financiële risico's die het voortbestaan van het bestuur binnen nu en 
twee jaar in gevaar kunnen brengen. 
 
Vervolg van het toezicht 
Wij hebben voor het bestuur een herstelopdracht geformuleerd op de 
standaard Kwaliteitscultuur (KA2). In het komende jaar zullen wij 
gesprekken voeren met het bestuur, het toezichthoudend deel van het 
bestuur en de betrokkenen van de school. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 
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In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven wij in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. Wij geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven wij 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
  

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
De standaard Kwaliteitszorg (KA1) beoordelen wij als Voldoende. Het 
bestuur van Stichting De Planthof heeft voldoende zicht op waar de 
scholen staan en wat er nodig is om onderwijs van voldoende 
kwaliteit te verzorgen. 
 
Stichting De Planthof is een relatief jong bestuur; in 2019 ontstaan uit 
de fusie van twee eenpitter-besturen en recent uitgebreid met een 
derde eenpitter-bestuur. In korte tijd heeft het bestuur een stelsel 
voor kwaliteitszorg ingericht. Het bestuur laat elke vier jaar een 
externe audit uitvoeren. Hierdoor heeft het zicht op de (basis)kwaliteit 
van de drie scholen. Er wordt gewerkt met zogenoemde 'Q-
rapportage en Beleidsvorming Planthof-scholen'. 
De scholen verantwoorden zich hiermee aan het bestuur. Naast de 
audits voorzien ook de gesprekken met de locatieleiders en de Q-
rapportages het bestuur van informatie om te sturen op de kwaliteit 
van de scholen. De sturing vanuit de Q-rapportages richt zich vooral 
op de leerresultaten per school en een groot aantal organisatorische 
aspecten en wettelijke eisen (bijvoorbeeld op personeelsgebied als het 
gaat om de gesprekkencyclus, onderwijsinhoudelijk als het gaat om 
het opstellen van school- en jaarplannen en op het niveau van het 
bestuur als het gaat om de afname van tevredenheidspeilingen). 
Hoewel deze rapportages betrouwbare en concrete gegevens 
opleveren, missen wij toch nog wel de samenhang in de veelheid aan 
gegevens. Het is daarom aan te bevelen om op Planthof-niveau een 
gezamenlijke visie op het onderwijs en de onderwijskwaliteit te 
formuleren en van daaruit de verschillende domeinen te 
benaderen. Dit kan resulteren in een kader waarin de basiskwaliteit 
staat beschreven waar alle scholen (minimaal) aan moeten voldoen, 
de normen en criteria waarmee gemeten wordt of die basiskwaliteit is 
bereikt (en wat er gebeurt als scholen niet binnen de afgesproken 
periode erin slagen die te bereiken) en een objectief instrument 
waarmee dat geëvalueerd kan worden. Dit zou de volgende stap 
kunnen zijn voor een systematische invulling van de kwaliteitszorg op 
bestuursniveau. 
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
De standaard Kwaliteitscultuur (KA2) beoordelen wij als Voldoende, 
maar wij geven wel een herstelopdracht. Binnen de stichting is 
specifieke aandacht voor een transparante en integere 
kwaliteitscultuur noodzakelijk. Binnen een deel van de stichting heeft 
deze onder druk gestaan en is het herstel nog zeer pril. 
 

Op basisschool Juliana van Stolberg hebben de jarenlange problemen 
rondom team, schoolleiding en bestuur teveel tijd en energie gevergd. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat de schoolontwikkeling enige vertraging 
heeft opgelopen en er (tot voor kort) geen sprake was van een 
professionele, transparante en integere kwaliteitscultuur. Positief is, 
dat zowel het team als het bestuur en de toezichthouder vol inzetten 
op verbeteringen. Het team geeft aan vanaf nu naar de toekomst te 
kijken en wil niet blijven hangen in het verleden. Die insteek wordt 
gedeeld door de toezichthouder. Het is nu aan de nieuwe bestuurder 
om de kwaliteitscultuur weer een extra impuls te geven. Uit de 
gesprekken die wij met diverse betrokkenen voerden is het beeld 
ontstaan dat eenieder welwillend is om hieraan actief mee te werken 
en verder te bouwen aan een transparante en solide organisatie. 
Het bestuur onderschrijft de Code Goed Bestuur. Dit zien wij op 
hoofdlijnen terug in de organisatiestructuur. Zo is er een scheiding 
tussen de directeur-bestuurder en het toezichthoudend bestuur en is 
de verdeling in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
tussen de verschillende geledingen vastgelegd in een 
managementstatuut en diverse kwaliteitskaarten. Het 
toezichthoudend bestuur richt zich actief op het herstellen van 
vertrouwen binnen de stichting en is zich ervan bewust dat zij zich 
hiermee op de grens van haar taken en bevoegdheden begeeft. 
Het bestuur draagt zorg voor bekwaam en bevoegd personeel en de 
professionele ontwikkeling van het personeel. De aandacht voor leren 
en professionaliseren is zichtbaar in alle lagen van de organisatie, van 
leraren tot toezichthoudend bestuur. Het bestuur kan meer stimuleren 
dat scholen expertise delen en leren van elkaar. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van de scholen (KA3)? 
Wij beantwoorden deze vraag positief en beoordelen de standaard 
Verantwoording en dialoog (KA3) als Voldoende. Het bestuur voldoet 
aan de basiskwaliteit zoals die in wettelijke eisen is vastgelegd. Deze 
zijn vooral gericht op de verticale lijn van verantwoording afleggen. In 
de eerste plaats verantwoordt de directeur-bestuurder zich aan het 
toezichthoudend deel van het bestuur, onder andere via de Q-
rapportages. In de tweede plaats legt het bestuur verantwoording af 
door het schrijven van een jaarverslag. Dit jaarverslag is ook 
toegankelijk voor alle geïnteresseerden via de website. Belangrijk om 
hier op te merken is, dat Stichting De Planthof per 1 januari 2021 uit 
drie scholen bestaat. Pas in het komende jaar zal er daarom een 
'volledig' jaarverslag opgemaakt kunnen worden. 
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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt door 
het bestuur voldoende in staat gesteld om zijn rol als kritische 
gesprekpartner te nemen. Dit betekent dat de GMR documenten op 
tijd ontvangt om kennis van te nemen en zich een mening te vormen. 
De GMR stelt zich positief kritisch op naar het bestuur en zorgt zo voor 
tegenspraak binnen de stichting. Het zou goed zijn om de GMR de 
gelegenheid te geven om in het jaarverslag ook passende 
verantwoording af te leggen over de ondernomen activiteiten. 

2.2. Financieel beheer 

Voor het financieel beheer hanteren wij uitsluitend de oordelen 
'Voldoende' en 'Onvoldoende'. 
 
Het Financieel beheer bij De Planthof beoordelen wij als Voldoende, 
omdat zowel de financiële continuïteit als de rechtmatigheid 
voldoende zijn. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.   
Wij hanteren vanaf dit jaar de 'signaleringswaarde voor mogelijk 
bovenmatig eigen vermogen'. Volgens onze berekening van de 
vermogenspositie over 2019 komt het bestuur boven deze waarde uit. 
Daarmee is er mogelijk sprake van een bovenmatig eigen vermogen. 
De gedachte achter de signaleringswaarde is dat publiek 
onderwijsgeld optimaal aan onderwijs wordt besteed en niet onnodig 
in reserves vastzit. Uit ons gesprek met het bestuur bleek dat men zich 
bewust is van deze vermogenspositie. Er zijn veel onzekerheden over 
toekomstige uitgaven en mede om die reden houdt het bestuur een 
hoge buffer aan. Wij verzoeken het bestuur om, in samenspraak met 
haar interne belanghebbenden, nog eens kritisch naar de reserves te 
kijken en actie te ondernemen ten gunste van haar onderwijsdoelen. 
Daarnaast vragen we het bestuur om vanaf verslagjaar 2020 aan de 
hand van de signaleringswaarde van de inspectie de hoogte van de 
reserves toe te lichten en te verantwoorden in het jaarverslag. 

Financiële continuïteit 
Omdat zowel in 2019 als in 2021 nieuwe scholen tot het bestuur zijn 
toegetreden, is het lastig om de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen drie jaren weer te geven. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2020 2021 2022 2023 

Liquiditeit < 0,75 4,19 4,33 3,81 3,83 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,84 0,84 0,82 0,82 

Weerstandsvermogen < 5% 49,3 50,2 46,3 44,8 

Rentabiliteit < 0% -1,75 1,65 -0,28 -1,99 

Het is wel mogelijk om op basis van de door het bestuur verstrekte 
meerjarenbegroting de financiële kengetallen voor de nabije toekomst 
weer te geven, afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die 
wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. Dit wordt weergegeven 
in onderstaande tabel. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. Wij hebben 
geen aanwijzingen voor financiële risico's voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. 
 
-  Het bestuur geeft aan hoe het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. 
Daarbij wordt echter niet aangegeven welke resultaten met het 
risicobeheersingssysteem zijn bereikt en welke aanpassingen 
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. 
 
-  Het bestuur geeft in voldoende mate aan voor welke risico’s en 
onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet geplaatst. Het wordt 
echter onvoldoende duidelijk hoe het bestuur passende 
beheersmaatregelen treft bij deze risico's en onzekerheden. 
 
-  De manier waarop de intern toezichthouder de directeur-bestuurder 
ondersteunt bij belangrijke beleidsmatige en financiële beslissingen 
kan in volgende jaarverslagen beter worden toegelicht. 
Dat geldt ook voor de verantwoording door de intern toezichthouder 
over de uitvoering van zijn taken en over de resultaten die dat heeft 
opgeleverd. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen wij dat het geld efficiënt wordt besteed en ten goede komt 
aan de door het bestuur gestelde onderwijsdoelen. Wij verwachten 
dat deze doelen duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
Daarnaast verwachten wij dat in het bestuursverslag is opgenomen of 
en hoe de intern toezichthouder toezicht houdt op de doelmatige 
besteding van middelen. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Kwaliteitscultuur (KA2): Het bestuur 
draagt zorg voor transparante en 
integere kwaliteitscultuur (art. 31a, 
eerste t/m derde lid, WPO) 

Het bestuur werkt aan het herstel 
van vertrouwen en een professionele 
werksfeer op basisschool Juliana van 
Stolberg 

In april 2022 voeren wij gesprekken 
met alle betrokkenen over de acties 
rondom het werken aan een 
professionele kwaliteitscultuur 

Aanbod (OP1): Het bestuur draagt 
zorg voor het leerstofaanbod 
'Burgerschap en sociale integratie' 
(art. 8, derde lid, WPO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat op 
basisschool Juliana van Stolberg, 
maar ook op de andere scholen een 
beredeneerd leerstofaanbod is voor 
burgerschap en sociale integratie 

In april 2022 voeren wij gesprekken 
met het bestuur en de school om te 
bepalen of dit aanbod nu wel aan de 
wettelijke vereisten voldoet 

Wettelijke bepaling omtrent de 
ouderbijdrage (art. 13, lid 1 onder e, 
in samenhang met art. 40 WPO) 

In de eerstvolgende editie van de 
schoolgidsen gaan wij na of het 
bestuur nu wel aan de wet voldoet 

Wij zagen dat de intern toezichthouder zich voldoende heeft 
verantwoord over zijn toezicht op doelmatige besteding van 
rijksmiddelen. 
De meerjarenbegroting van Stichting De Planthof is weliswaar 
informatief, maar niet beleidsrijk. Er is nog geen duidelijke verbinding 
zichtbaar met het strategisch beleid (onder andere onderwijsdoelen) 
en de keuzes van het bestuur. Gegeven de samensmelting van 
voorheen afzonderlijke besturen is dit verklaarbaar. Wij vragen het 
bestuur echter wel om in de volgende bestuursverslagen meer 
aandacht te geven aan de verbinding tussen visie, strategie en 
besteding van middelen en deze toe te lichten bij de 
meerjarenbegroting. 
Zoals al eerder aangegeven is er sprake van een relatief hoog publiek 
eigen vermogen. Wij hebben dit met het bestuur besproken en zij 
hebben dit gemotiveerd en toegelicht. Er zijn veel onzekere factoren 
die het bestuur hebben bewogen om een grote buffer aan te houden, 
waaronder nieuwbouw op twee schoollocaties. 
Wij verwachten dat het bestuur haar vermogensontwikkeling 
nauwgezet blijft monitoren en indien nodig in samenspraak met 
intern belanghebbenden tot doelmatige afbouw van het vermogen 
komt ten gunste van haar onderwijsdoelen. 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de Financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
verificatieonderzoek dat wij op 22 april 2021 hebben uitgevoerd op 
basisschool Eben-Haëzer. 
De volgende standaarden zijn tijdens dit onderzoek beoordeeld: 

• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2); 
• Verantwoording en dialoog (KA3). 

3.1. Eben-Haëzerschool 

Leerlingen kunnen rekenen op extra hulp 
De standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) is als Voldoende 
beoordeeld. 
Basisschool Eben-Haëzer slaagt er in voldoende mate in om haar 
leerlingen te volgen in hun ontwikkeling en tijdig te signaleren of er 
achterstanden ontstaan. Ook leerlingen die extra uitdaging nodig 
hebben, worden gesignaleerd en op hun niveau verder geholpen. Voor 
leerlingen met forse achterstanden zijn arrangementen, individuele 
leerlijnen en hulplannen opgesteld. Voor leerlingen die op een enkel 
gebied of onderdeel uitvallen, heeft de school ook de hulp 
beschreven. De school ziet mogelijkheden om de analyse en duiding 
nog beter te verankeren. Het zou goed zijn om het aanbod in de 
kleutergroepen onder de loep te nemen en dit meer dan nu het geval 
is te koppelen aan de observatiegegevens. Ook kan er, zeker in de 
laagste groepen, meer werk gemaakt worden van het aanbod voor 
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Steeds meer zicht op de eigen kwaliteit 
Het stelsel van kwaliteitszorg is transparant en het team staat achter 
de koers die ingeslagen is. Zij noemen 'werken aan een goede 
doorgaande lijn' als één van de speerpunten voor hun school. In de 
stappen hier naartoe kan er nog gerichte aandacht uitgaan naar 
objectieve evaluatiemomenten (het startpunt is nu wat de school van 
zichzelf vindt) en het bepalen van onderliggende criteria (wat willen 
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wij zien, wanneer zijn wij tevreden?). Nu komen de antwoorden nog 
teveel tot stand vanuit de eigen beleving van het team. Door met 
elkaar te spreken over wat nu precies onder 'een goed pedagogisch 
klimaat' of 'hoge verwachtingen hebben van leerlingen' verstaan 
wordt, kan er een realistischer beeld ontstaan van de geleverde 
onderwijskwaliteit. 
 
Van voldoende naar goed is haalbaar 
De teamleden geven aan dat zij trots zijn op de mogelijkheden die zij 
op schoolniveau aangereikt krijgen om met en van elkaar te leren. De 
verantwoordelijkheid die leraren hebben in (een deel van) de 
verbeteronderwerpen is groot en het team voelt zich prettig bij deze 
extra taken. Door de visie en ambitie scherper te stellen, maar ook 
door leraren duidelijkheid te geven over wat er van hen verwacht 
wordt (bekwaamheidseisen en beroepsprofielen) krijgt de 
kwaliteitscultuur een flinke impuls. De randvoorwaarden hiervoor zijn 
in ieder geval gunstig: een enthousiast, professioneel en intrinsiek 
gemotiveerd team dat mee wil denken over de verdere 
schoolontwikkeling. 
 
Heldere communicatie 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen wij als 
Voldoende. De school verantwoordt zich naar het bestuur, de MR en 
de ouders. Zij informeert de verschillende gremia naar behoren en 
voert met hen de dialoog over onderwijskwaliteit. Daarnaast blijft zij 
in gesprek met velerlei partners zoals de gemeente, collega-scholen, 
peuterspeelzaal/kinderopvang en ketenpartners. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben wij een tekortkoming aangetroffen. 
In de schoolgids van de school wordt de vrijwilligheid van de 
ouderbijdrage voor schoolreis en schoolkamp onvoldoende 
benadrukt. Omdat dit in de andere schoolgidsen ook het geval is, 
hebben wij hiervoor een herstelopdracht op bestuursniveau 
geformuleerd. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Juliana van 
Stolbergschool 

 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek dat wij op 20 april 2021 hebben uitgevoerd op basisschool 
Juliana van Stolberg. Dit hebben wij gedaan omdat zowel het bestuur 
als wij goed zicht wilden krijgen op de onderwijspraktijk om zodoende 
(mogelijke) risico's in kaart te brengen. De volgende standaarden zijn 
tijdens dit onderzoek beoordeeld: 

• Aanbod (OP1); 
• Zicht op ontwikkeling (OP2); 
• Didactisch handelen (OP3); 
• Veiligheid (SK1); 
• Pedagogisch klimaat (SK2); 
• Resultaten (OR1); 
• Kwaliteitszorg (KA1); 
• Kwaliteitscultuur (KA2); 
• Verantwoording en dialoog (KA3). 

 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 
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Conclusie 

Basisschool Juliana van Stolberg verzorgt over het geheel genomen 
onderwijs van voldoende niveau. Op een belangrijk onderdeel, 
namelijk het zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen, is de 
kwaliteit goed. Het is nu zaak om te zorgen voor een doorgaande lijn 
in de totale kwaliteit van de school, waarbij het borgen van bereikte 
resultaten de belangrijkste schakel in de cyclus is. Hier kan de school 
nog aan werken. Het bewaken én in stand houden van deze kwaliteit 
vraagt de permanente aandacht van team, management en bestuur. 
Niet in de laatste plaats omdat er juist op deze school veel 
miscommunicatie is (geweest) tussen team, schoolleiding en bestuur. 

4.1. Onderwijsproces 

Voldoende, maar op onderdelen verbetering gewenst 
Het leerstofaanbod is als Voldoende beoordeeld. De methoden 
voldoen aan de kerndoelen en naast de basisvakken is er een breed 
aanbod voor wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Het is goed om 
het aanbod en de werkwijze in de plusklas (de Wimpelgroep) 
nogmaals onder de loep te nemen: welke leerlingen mogen hieraan 
deelnemen, biedt het aanbod voldoende uitdaging en wat is de link 
met het aanbod in de groep? Daarnaast verzoeken wij de school om 
op zeer korte termijn beredeneerde keuzes te maken voor het 
onderdeel burgerschap. Dit moet nog echt van de grond komen. 
Omdat dit een wettelijke bepaling betreft, hebben wij hiervoor een 
herstelopdracht geformuleerd. 
 
Scherpe analyses 
De standaard Zicht op ontwikkeling is als Goed gewaardeerd. De 
interne ondersteuningsstructuur van de school is duidelijk uitgewerkt. 
Heldere afspraken zorgen ervoor dat iedereen weet wat zijn/haar 
verantwoordelijkheden zijn ten aanzien van de ondersteuning en 
wanneer welke (vervolg)actie nodig is. De leraren volgen de 
ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en signaleren stagnatie of 
een opvallende ontwikkeling tijdig vanuit toets- en 
observatiegegevens. De intern begeleiders bewaken of alle leerlingen 
bij wie de ontwikkeling anders loopt dan verwacht, besproken 
worden. Tijdens de groepsbespreking wordt gezamenlijk gekeken 
naar de oorzaak van stagnatie of uitval. De kwaliteit van de 
daaropvolgende analyses is goed: de scherpte maakt het mogelijk om 
aanknopingspunten te formuleren voor ondersteuning op maat. Een 
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verdere verfijning is mogelijk door ook de reflectie op het didactisch 
handelen mee te nemen in de systematiek. 
 
Bepaalde leerkrachtvaardigheden verder uitbouwen 
Het didactisch handelen van het team van Juliana van Stolberg is 
voldoende. De leraren van basisschool Juliana van Stolberg beheersen 
de vaardigheden om hun lessen doelgericht en op een prettige manier 
te verzorgen. Zij geven duidelijke uitleg, het klassenmanagement 
zorgt ervoor dat de lessen zonder al te veel verstoringen verlopen en 
de leerlingen zijn over het geheel genomen actief betrokken. Rust en 
een prettige sfeer die leren mogelijk maakt zijn belangrijk voor de 
school. Op niveauverschillen tussen leerlingen wordt wel ingespeeld, 
maar dit is in de ene groep verder ontwikkeld dan in de andere. Wij 
hebben lessen bijgewoond waar dit zowel in de instructie, de 
verwerking als het beroep dat op leerlingen gedaan wordt om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces beredeneerd en 
consequent door de leerkrachten werd toegepast. In andere groepen 
werd de differentiatie vooral zichtbaar in de verwerkingsopdrachten 
en in mindere mate in de instructie en het eigenaarschap. 
Waar het gaat om inspirerend lesgeven en zorgen dat de leerlingen 
snappen waarom zij bepaalde dingen moeten leren, kan er nog winst 
geboekt worden. Zo kunnen de lesdoelen meer dan nu het geval is 
gekoppeld worden aan de belevingswereld van de leerlingen 
(betekenisvol). Ook is meer aandacht gewenst voor procesgerichte 
feedback (reflectie op het leerproces en aanleren van verschillende 
oplossingsstrategieën). Ten slotte zien wij dat de leraren in hun 
klassikale activiteiten veelal één op één met de leerlingen 
communiceren. Het zou goed zijn om ook een aantal 
enthousiasmerende werkvormen te bedenken die in de groepen 
kunnen worden toegepast. Wij hebben gezien dat een deel van het 
team deze didactische vaardigheden goed kan inzetten. Het zal de 
kwaliteit van het didactisch handelen op schoolniveau ten goede 
komen als dit gezamenlijk wordt opgepakt. 

4.2. Schoolklimaat 

Een fijne plek voor leerlingen 
De leerlingen geven in het gesprek met ons aan dat er sprake is van 
een veilige en prettige sfeer op school. Pesten komt bijna niet voor en 
zij leren tijdens specifieke lessen hoe je op een respectvolle manier 
met elkaar kunt omgaan. De school voldoet aan de gestelde wettelijke 
eisen rond veiligheid. De vertrouwenspersoon is bekend bij de 
leerlingen. De inbreng van de leerlingen kan worden vergroot als het 
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gaat om regels en afspraken rondom veiligheid, maar ook over wat er 
in de klas zelf gebeurt. In het gesprek dat wij met hen gevoerd 
hebben, is gebleken dat zij daar concrete ideeën over hebben. 

4.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten zijn voldoende 
De standaard Resultaten is als Voldoende beoordeeld. De 
eindopbrengsten zijn de afgelopen jaren van voldoende niveau. Dat 
geldt ook voor de behaalde signaleringswaarden voor het 
fundamenteel (1F) en streefniveau (2F/1S). Deze passen ook bij de 
streefdoelen die de school zichzelf gesteld heeft. Het mag echter wel 
ambitieuzer, zo vinden wij én de school. Daarnaast kan de school 
doelen bepalen voor de overige vakken (wereldoriëntatie, creatieve 
vakken, etcetera) om een nog breder zicht te krijgen op het effect van 
haar onderwijs. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Durven te kiezen 
De standaard Kwaliteitszorg (KA1) is als Voldoende beoordeeld. De 
school werkt zichtbaar aan verbetering van de eigen kwaliteit. De 
kwaliteit wordt breed in beeld gebracht en regelmatig peilt de school 
daarnaast de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. De 
verkregen gegevens vormen, naast de evaluatie van de jaarplannen, 
de input bij het opstellen van schoolplan en jaarplan. Deze 
inspanningen leveren een werkbaar systeem op van bepalen, 
analyseren, uitvoeren en evalueren. Wel is er nog gerichte aandacht 
nodig voor het borgen van bereikte resultaten. Bovendien moet de 
school ook eigen keuzes (leren) maken in wat zij belangrijk vindt. Zo 
kunnen schoolleiding en team samen bepalen welke elementen van 
de scholing op instructievaardigheden écht bij de school, de groep of 
het vak passen en welke niet. Ook kan het beeld dat vanuit de externe 
audit is verkregen over de school ook specifieker ingekleurd worden 
door de eisen en ambities vanuit de school zelf. 
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In rustiger vaarwater 
Dat de school in de afgelopen jaren veel voor de kiezen heeft gehad, is 
al eerder in dit rapport aan de orde geweest. Een aantal 
directiewisselingen, wrijving tussen team en bestuur en uiteindelijk 
relatief veel personele wisselingen binnen het team hebben gemaakt 
dat de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op de school nagenoeg 
stil waren komen te staan. De situatie was verre van ideaal om te 
bouwen en aan verbeteringen te werken. Sterker nog, de conflicten 
leken de energie die hier naartoe zou moeten gaan op te slokken. 
 
Gelukkig is aan deze situatie nu een einde gekomen. Vandaar dat wij 
de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende hebben beoordeeld 
tijdens dit onderzoek. Een nieuwe directeur, een deel van het 'oude' 
team dat écht verder wil op de school en een deels nieuw team met 
beginnende leerkrachten zet waarneembaar de schouders eronder om 
de achterstanden die in het verleden zijn opgelopen weer in te halen. 
Dat geeft een positieve kijk op de toekomst. Niettemin moet er nog 
stevig gewerkt worden aan wederzijds vertrouwen tussen school en 
bestuur en aan een cultuur die de juiste verantwoordelijkheid geeft 
aan de professionalisering van het team. Transparantie en open 
communicatie, de ruimte krijgen om te zeggen wat je denkt en de 
gelegenheid bieden om ook onderwijsinhoudelijk een stem te hebben 
in de school- én bestuurlijke ontwikkeling horen daar zeker bij. Omdat 
het vertrouwen tussen (een deel van) het team en het bestuur weer 
moet groeien, hebben wij op bestuursniveau een herstelopdracht 
geformuleerd. 
 
Heldere communicatie 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen wij als 
Voldoende. De school verantwoordt zich naar het bestuur, de MR en 
de ouders. Zij informeert de verschillende gremia naar behoren en 
voert met hen de dialoog over onderwijskwaliteit. Daarnaast blijft zij 
in gesprek met velerlei partners zoals de gemeente, collega-scholen, 
peuterspeelzaal/kinderopvang en ketenpartners. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben wij een tekortkoming aangetroffen. 
In de schoolgids van de school wordt de vrijwilligheid van de 
ouderbijdrage voor schoolreis en schoolkamp onvoldoende 
benadrukt. Omdat dit in de andere schoolgidsen ook het geval is, 
hebben wij hiervoor een herstelopdracht op bestuursniveau 
geformuleerd. 
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Reactie van het bestuur 5 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Algemeen 
De bezoeken zijn door zowel het bestuur als de betrokken 
medewerkers als positief en nuttig ervaren. Er was op alle niveaus 
ruimte om het inhoudelijke gesprek aan te gaan rond zaken die spelen 
binnen de scholen en de Planthof-organisatie. Dit gold voor alle 
domeingebieden, waaronder ook financiën en inhoud 
bestuursverslag. De inspectie heeft overwegend een duidelijk beeld 
gekregen van de stand van zaken. In het slotgesprek is het rapport 
samen met de inspectie doorgenomen en op enkele zaken aangepast. 
 
Bevindingen uit het rapport 
Het bestuur zal de bevindingen uit het rapport betrekken bij de 
verdere ontwikkeling van de bestuurlijke kwaliteitszorg en 
onderwijskwaliteit. Zaken die goed gaan, zal het bestuur blijven 
volgen en waar nodig bijstellen. Genoemde punten die beter kunnen, 
zijn reeds, of worden op korte termijn opgepakt. 
De inspectie heeft het bestuur gewezen op tekortkomingen die beter 
moeten. Op basis van deze bevinding zijn er enkele herstelopdrachten 
geformuleerd. Het bestuur zal uitvoering geven aan de gemaakte 
afspraken. 
Een en ander is zorgvuldig doorgesproken met de nieuwe directeur-
bestuurder die per 1 juni in dienst treedt bij Stichting De Planthof. Het 
bestuur zal zich bij de uitvoering van diverse (herstel) opdrachten ook 
gebruik maken van de inzet van externe expertise. 
 
Samengevat 
Als bestuur zien we terug op een goed onderzoek en staan we achter 
de conclusies, aanbevelingen en hersteldopdrachten die in dit rapport 
zijn opgenomen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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