Stichting De Korenburg

Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek
Primair Onderwijs

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 De Korenburg. De Korenburg is een
zogenaamde eenpitter; een school die wordt aangestuurd door een
directeur-bestuurder (we spreken in de tekst van een bestuurder).
Deze bestuurder legt verantwoording af aan een toezichthoudend
bestuur (de raad van toezicht).
We hebben onderzocht of het bestuur op de school zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: SSBO De Korenburg
Bestuursnummer: 41463
School onder bestuur: De Korenburg
Totaal aantal leerlingen: 135
BRIN: 19SN|C1

Wat gaat goed?
Het bestuur en het team realiseren een goede kwaliteitscultuur. Dat
wil zeggen dat er sprake is van een goede samenwerking tussen de
bestuurder en de school. De bestuurder heeft met de school duidelijke
afspraken gemaakt over hoe te werken aan de kwaliteit van het
onderwijs. Wij hebben gezien dat deze afspraken op de werkvloer
worden nagekomen.
Het bestuur is financieel gezond. Er zijn in dat opzicht geen risico's
aangetroffen.
Wat moet beter?
Tijdens het onderzoek zijn we geen tekortkomingen tegengekomen.
Wat kan beter?
De doelen in het koersplan (bestuursniveau) en de verbetertrajecten
(schoolniveau) kunnen helderder worden beschreven. Bij
een duidelijke doelstelling en afspraak kan het bestuur en
bijvoorbeeld de werkgroepen in het team makkelijker na afloop
vaststellen of de deze behaald zijn. Deze informatie is ondersteunend
in de verantwoording; zowel van team naar bestuurder als van
bestuurder naar raad van toezicht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij De
Korenburg. 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 school, 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 school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- 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. Hiertoe hebben
gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder en de raad van
toezicht.
Op schoolniveau hebben wij gekeken naar de uitwerking van de
kwaliteitsambities uit het koersplan van het bestuur door in te gaan
op het thema 'Boeiend Onderwijs.'
Omdat de meeste groepen in mei 2017 nog zijn bezocht door ons
tijdens een regulier kwaliteitsonderzoek, hebben er nu geen
groepsbezoeken plaatsgevonden. Wel hebben we gesproken met de
werkgroep "Boeiend Onderwijs' en de medezeggenschapsraad.

Tabel overzicht standaarden bestuur
Standaard

Onderzocht?
Kwaliteitsorganisatie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid
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Om bovenstaande standaarden te kunnen beoordelen, doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. Tevens onderzoeken
we de onderwijskwaliteit van de school waarvoor het bestuur
verantwoordelijk is. Dat onderzoek heeft een paar maanden
voorafgaand aan dit onderzoek plaatsgevonden tijdens een regulier
kwaliteitsonderzoek. Voor de resultaten daarvan verwijzen we naar
het rapport van bevindingen dat is vastgesteld op 12 juni 2017.
Dit verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats
uit om vast te stellen of de standaarden van het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende zijn; het onderzoek laat zien
of het bestuur voldoende informatie heeft over de school en of sturing
op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht.
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 werkgroep
"Boeiend Onderwijs', de bestuurder, de raad van toezicht (rvt) en de
medezeggenschapsraad (mr).
Omdat voorafgaand aan dit onderzoek de school was bezocht met
een regulier kwaliteitsonderzoek, hebben wij geen verificaties in de
groepen gedaan en ons beperkt tot de volgende standaarden:
Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2), Verantwoording en
dialoog (KA3), Financieel beheer (FB1) en Rechtmatigheid (FB3).
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Omdat De Korenburg een eenpitter is en de
bestuurder ook volop in de school met de kwaliteit van onderwijs
bezig is, beoordelen we de kwaliteitszorg enkel op bestuursniveau.
In hoofdstuk 3 zouden de bevindingen op schoolniveau beschreven
worden. Gezien het voornoemde verwijzen wij daarbij naar het
rapport van bevindingen van het recente kwaliteitsonderzoek.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
de rapportage opgenomen.
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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 school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Bestuur

Samenvattend oordeel
Het bestuur van De Korenburg stuurt in voldoende mate op de
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kwaliteit van het onderwijs en zorgt ervoor dat er sprake is van
deugdelijk financieel beheer. Met een stelsel van kwaliteitszorg dat
gebaseerd is op een - ook teamgedragen - visie op
kwaliteitscultuur krijgt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit, en
wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering en borging. Over het
beleid en de uitkomsten ervan verantwoordt het bestuur zich richting
interne en externe belanghebbenden.
Het bestuur kan zijn stelsel van kwaliteitszorg versterken door
planmatiger te werken aan kwaliteitsverbetering, met toetsbare
doelen die concreet en meetbaar zijn uitgewerkt. Bovendien draagt
het werken met toetsbare doelen bij aan de kwaliteit van de
evaluaties en analyses van de onderwijskwaliteit.

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. Vervolgens geven wij antwoorden op drie deelvragen.

Algemeen beeld
De kwaliteitszorg op De Korenburg wordt op een eigen wijze
vormgegeven. Er is sprake van een sterke overtuiging van de kracht
van een lerende organisatie. De visie op de lerende organisatie is
verwoord in mindmaps en zijn het startpunt en rode draad bij de
verbeteractiviteiten. Hoewel hieronder de standaarden Kwaliteitszorg
en Kwaliteitscultuur apart zijn beschreven, hebben we in de praktijk
van de school gezien dat deze nauw zijn verweven in de lerende
organisatie. De algemene conclusie is dan ook dat het bestuur erin
slaagt om haar beleidsvoornemens te realiseren met name door de
kwaliteitscultuur die zij tot stand heeft gebracht. De bestuurder en de
school werken sterk vanuit een gedeelde visie op de kwaliteit van
onderwijs. Kwaliteitsverbetering vindt plaats door vanuit de principes
van de lerende organisatie te praten, werken en afspraken te maken.
Dit in tegenstelling tot een systematische werkwijze met
kwaliteitskaarten, specifieke doelen en gestructureerde

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

7/14

verbeterplannen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
De kwaliteitszorg op De Korenburg beoordelen we als voldoende.
De bestuurder heeft goed zicht op de eisen die de leerlingenpopulatie
stelt aan de school.
Aan de hand van (toets)resultaten en observaties rond de
betrokkenheid van kinderen evalueert de bestuurder het handelen
van het team. Daarnaast is er zicht op de kwaliteit van het primaire
proces onder meer door tevredenheidspeilingen en resultaten van
groepsbezoeken en observaties. Op basis daarvan komt de bestuurder
tot verbeterplannen. De bestuurder beschrijft de verbeterplannen
compact in het strategisch beleidsplan. De uitwerking van de plannen
wordt belegd bij zogenaamde leerteams. De verbeterplannen van de
leerteams bevatten weinig kwalitatieve doelen. Het beschrijven van
deze doelen kan de school helpen bij een scherpere evaluatie.
De teams rapporteren op vastgelegde tijden over de voortgang. De
bestuurder monitort en bewaakt de voortgang.
Om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de
bestuurlijke kwaliteitszorg, hebben we een thema uit het bestuursplan
gekozen. We hebben onderzocht op welke wijze het bestuur ervoor
zorgdraagt dat dit thema effect heeft tot aan de werkvloer. Dit hebben
we gedaan aan de hand van het thema ‘boeiend onderwijs’.
Dit bestuursthema, dat wordt geïllustreerd aan de hand van een
mindmap, is door een werkgroep van leraren uitgewerkt. Steeds
spiegelt de werkgroep haar voorstellen aan de mindmap met de
missie-visie rond boeiend onderwijs en aan een lijst van eigen criteria.
De voorstellen van de werkgroep worden gedaan aan het
managementteam, de bestuurder maakt hier deel van uit, en na een
fiat van hen voorgelegd aan de teamvergadering.
We waren onder de indruk van het enthousiasme en de betrokkenheid
van de werkgroep 'boeiend onderwijs', dat geldt ook voor
de resultaten. Resultaten die zich niet alleen laten beschrijven in
termen van cognitieve opbrengsten maar juist ook op het gebied van
essentiële vaardigheden, bijvoorbeeld op het vlak van samenwerken
en zelfstandig werken, presenteren, motorische en creatieve
vaardigheden en talentontwikkeling. Dit leiden wij niet alleen af uit
het gesprek met de werkgroep. Voor een onderbouwing van deze
bevinding kunnen we ook verwijzen naar het rapport van het
kwaliteitsonderzoek van mei 2017.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
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het transparant en integer?
De kwaliteitscultuur die het bestuur bewerkstelligt, waarderen we als
goed.
De bestuurder ziet kwaliteitsverbetering als de samenhang van drie
kernkwaliteiten:
- Excellentie;
- Betrokkenheid;
- Ethiek.
Deze drie kernkwaliteiten worden gestimuleerd en gevolgd in het
personeelsbeleid: begeleiding van leerkrachten, verantwoording
afleggen, ook in de breedte. Dat, zo is de overtuiging van de
bestuurder, moet leiden tot teamleren en een lerende organisatie.
De bestuurder legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
verbeteragenda dan ook laag in de organisatie en zorgt voor
voldoende deskundigheid in de organisatie om het verbeterplan
succesvol te kunnen afronden. Wij hebben geconstateerd dat deze
benadering functioneert op de werkvloer; de kwaliteitscultuur biedt
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. De basis ligt in een sterk
beschreven en op de werkvloer gedeelde visie op onderwijskwaliteit.
Om deze reden is deze standaard als goed gewaardeerd.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
De bestuurder informeert de ouders en de medezeggenschapsraad
structureel over de resultaten van het onderwijs en over de voortgang
van de implementatie van het vernieuwende onderwijsconcept.
Daartoe maakt de bestuurder ook een jaarverslag. De bestuurder
belegt ook algemene ouderavonden over belangrijke
veranderonderwerpen als ‘boeiend onderwijs’ en het 5-gelijke dagen
model. Tijdens periodiek overleg betrekt de bestuurder de
medezeggenschapsraag bij de bestuurlijke besluitvorming. Daarmee
voldoet deze standaard aan de basiskwaliteit.
De raad van toezicht heeft zicht op (aspecten van) de kwaliteitscultuur.
Zij weet hoe het zit met de draagvlak voor het vernieuwende
onderwijsconcept, de verdeling van verantwoordelijkheden, veiligheid
en bijvoorbeeld de ambities en vraagstelling van leerkrachten.
De raad van toezicht geeft aan onvoldoende zicht te hebben op de
systematiek van kwaliteitszorg van de nieuwe bestuurder. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat de nieuwe bestuurder in augustus
2017 is gestart. Ook is er nog geen sprake van een intern
toezichtskader, Tot nu werd er gewerkt met kaderstellende afspraken.
Het intern toezichtskader wordt nu ontwikkeld door te starten met
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een ‘dashboard’. Hierbij worden binnen vier domeinen indicatoren
beschreven en de bronnen waarmee de informatie wordt
ingewonnen.

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. Vervolgens geven we antwoord op
deelvraag vier.

Er is sprake
van een
sterke
overtuiging
van de kracht
van een
lerende
organisatie.

Is het financieel beheer deugdelijk?
Continuïteit
Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers – ondanks een verwachte negatieve
rentabiliteit - 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.
Het bestuur van De Korenburg realiseert zich dat een eenpitter zich in
een kwetsbare positie bevindt. De bestuurder van SBO De Korenburg
heeft van het samenwerkingsverband daarom de opdracht gekregen
een onderzoek in te stellen naar de meest gewenste bestuursvorm. Na
ampele overwegingen is de commissie die hiervoor door de directeur
ingesteld was (met leden vanuit team, MR en bestuur SWV) tot de
conclusie gekomen dat een fusie met de SOPOW (Stichting Openbaar
Onderwijs Winterswijk) weliswaar het meest voor de hand lag, maar
dat deze stap nog te groot was. Er is toen gekozen voor
eenpitterschap met de opdracht de verbinding te zoeken. De
Korenburg is inmiddels lid van een coöperatie met andere eenpitters
in het rayon van het PON (Personeelscluster Oost Nederland).

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 de Stichting De Korenburg
kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
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- Prestatiebox: ontvangen middelen voor de prestatiebox zijn
volledig ingezet voor de professionalisering. Men geeft in het
jaarverslag aan de doelen bereikt te hebben die men hiermee voor
ogen had;
- Het interne toezicht: uit het jaarverslag blijkt niet op welke wijze
door de interne toezichthouder toezicht is gehouden en welke criteria
zijn beoordeeld. Het bestuur heeft aangegeven dat men nog bezig is
met het opstellen van een intern toezichtkader en het opzetten van
managementrapportages. Uit de ontvangen toelichting van het
bestuur blijkt dat er een dasboardsysteem is waarbij de directeur/
bestuurder aangeeft op welke terreinen aandachtspunten liggen voor
bespreking in de vergadering van de Raad va Toezicht, dat er
rapportages zijn betreffende ziekteverzuim, financiële
kwartaalrapportages worden opgesteld en dat begrotingen en
jaarverslagen met de toezichthouder worden besproken.
- Hoog buffervermogen: in het begin van Weer Samen Naar School
en daarna bij Passend Onderwijs was het onduidelijk hoe de
leerlingenstroom zou lopen en dus hoe de inkomsten zouden zijn. Om
een plotselinge daling van het aantal nieuwe leerlingen niet direct om
te moeten zetten in een vermindering van teamleden en materialen,
dus in kwaliteitsverlies, werd het door De Korenburg noodzakelijk
geacht om een hoge buffer in te bouwen.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor de Stichting De
Korenburg 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 de Stichting De Korenburg hebben zich
aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve waardering van
de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

Indicatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liquiditeit

< 0,50

4,77

5,70

4,36

3,66

3,34

2,87

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,86

0,88

0,84

0,84

0,82

0,80

Weerstandsvermogen

< 5%

50,90

55,40

58,05

59,16

56,20

48,57

Huisvestingsratio

> 10%

8,80

7,70

7,00

Rentabiliteit

< 0%

-4,71

2,55

1,63

-0,76

-4,89

-10,42
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3 . SBO De Korenburg
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de kwaliteitszorg en het
financieel beheer. Omdat het hier een zgn eenpitter betreft, hebben de
oordelen alleen op bestuursniveau afgegeven.
Tijdens het kwaliteitsonderzoek, vastgesteld op 12 juni 2017 (dus op
schoolniveau), hebben wij alle standaarden als voldoende
beoordeeld, de standaarden Aanbod, Pedagogisch klimaat en
Kwaliteitscultuur kregen de waardering 'goed'. De onderwijsresultaten
zijn niet beorrdeeld omdat de wij niet over een norm beschikken voor
sbo-scholen. Het volledige rapport is te lezen op de website van de
onderwijsinspectie.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

