Stichting Onderwijs
Pr1mair

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 14 juli 2020

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Onderwijs Primair
Krimpenerwaard. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn
scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.

Bestuur: Stichting Onderwijs
Primair
Bestuursnummer: 41401

Aantal scholen onder bestuur: 17
Totaal aantal leerlingen: 2771, 1
oktober 2018
Lijst met onderzochte scholen:

Wat gaat goed?
Na een roerige tijd met veel bestuurlijke wisselingen is het nieuwe
bestuur sinds anderhalf jaar daadkrachtig bezig om de stichting en
haar scholen doelgericht aan te sturen. Wij zien tijdens ons onderzoek
dat de stichting in een transitiefase verkeert want er moet weer
vertrouwen komen tussen bestuur en de scholen en de diverse
geledingen. In de Corona-crisis heeft het bestuur laten zien dat het de
scholen vanuit een heldere communicatie en concrete ondersteuning
heeft kunnen helpen. De scholen hebben deze betrokkenheid vanuit
het bestuur in het algemeen gewaardeerd en het vertrouwen gegeven
dat de nieuwe sturing vanuit een positieve intentie constructief is.

13XT-C1 Prins Bernardschool
14BC-C1 Het Schateiland
18ER-C1 De Schakels
18ER-C2 Goejanverwelle
10TC-C1 De Polstok
10BH-C1 De Vlieger
08GF-C1 De Prinses Ireneschool

Het bestuur heeft veel zaken in gang gezet om de organisatie
professioneler te maken.
De leden van de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad zijn tevreden over hoe het bestuur hen
informeert en betrekt bij ontwikkelingen. Het bestuur luistert naar
hun mening en neemt hun adviezen serieus. De externe
verantwoording en dialoog met de ouders en omgeving is afgestemd
op de diverse doelgroepen.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.

Wat kan beter?
In de beginperiode van het nieuwe bestuur hebben veel urgente zaken
om aandacht gevraagd en vervolgens kwam de Corona-crisis
tussendoor. Nu is het dan ook tijd om structureel aandacht te
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besteden aan het verder professionaliseren van de organisatie.
Het bestuur kan daartoe zijn eigen kwaliteitsnormen formuleren
zodat ze nog beter zicht heeft en kan sturen op de
kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs.
Het bestuur kan daarnaast meer gebruik maken van de kennis en
kunde op de scholen. In de periode van bestuurswisselingen hebben
de scholen zichzelf staande weten te houden en hun eigen
deskundigheid verder ontwikkeld. Het bestuur kan door nog meer in
gesprek te gaan deze expertise gebruiken voor een gezamenlijke koers
en verbetering.
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal
onderdelen kan worden verbeterd. Ten eerste wordt het interne
toezicht op de doelmatige besteding van het geld dat het bestuur
krijgt van het Rijk onvoldoende toegelicht. Ten tweede vinden wij dat
het bestuur in de volgende bestuursverslagen meer aandacht kan
geven aan de verantwoording in de continuïteitsparagraaf. Ook kan
het bestuur zich beter verantwoorden over hoe ze het geld voor
passend onderwijs inzet en welke resultaten zij ermee bereikt.

Vervolg
Het bestuur van Stichting Onderwijs Primair Krimpenerwaard komt
over vier jaar weer in aanmerking voor een nieuw onderzoek naar
bestuur en scholen.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode maart tot juni 2020 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Onderwijs Primair
Krimpenerwaard. 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. In verband met de Corona-crisis zijn er geen (fysieke)
schoolbezoeken uitgevoerd. Wel zijn er door middel van
videogesprekken verificatie-activiteiten gedaan. Er zijn geen schoolstandaarden beoordeeld. Op het niveau van het bestuur richt het
onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. Onder
normale omstandigheden onderzoeken we ook de onderwijskwaliteit
van een deel van de scholen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is.
In verband met de Corona-crisis is ervoor gekozen om de
onderwijskwaliteit niet op schoolniveau te beoordelen. Wel hebben er
verificatie-activiteiten plaats gevonden in de vorm van
videogesprekken met directies, coördinatoren leerlingenzorg, leraren,
leerlingen, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad
van toezicht. Hierdoor konden wij de standaarden van het

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

5/18

kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg op bestuursniveau verifiëren en
beoordelen. Normaliter onderscheiden we binnen het vierjaarlijks
onderzoek op schoolniveau verschillende typen onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen.
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Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en videogesprekken gevoerd met
sleutelfiguren binnen de organisatie. We hebben gesproken
met directies, coördinatoren leerlingenzorg, leerlingen en leraren en
afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en
de raad van toezicht .
Onderzoeksvragen
Het nieuwe bestuur heeft sinds haar start januari 2019 sterk ingezet op
het realiseren van een goedlopende organisatie, terwijl er ook
aandacht bleef voor het primaire proces. Vanuit het startgesprek op 9
maart 2020 werd duidelijk dat er een aantal thema's was waar de
scholen in de afgelopen jaren aan gewerkt hadden. Dit betrof
Pedagogisch Vakmanschap en instructievaardigheden. Deze thema's
zouden we onderzoeken op een aantal scholen om zo een beeld te
krijgen van de sturing en het zicht van het bestuur op de scholen. Door
de Corona-crisis is het onderzoeksthema aangepast naar
"Afstandsonderwijs".
We hebben op 5 juni een tweede bestuursgesprek gevoerd om een
beeld te krijgen van hoe het bestuur op de vormgeving van het
afstandsonderwijs heeft gestuurd en welke rol zij heeft gespeeld bij
het opstarten van het onderwijs na 11 mei en na 8 juni. Welke
verschillen heeft zij daarbij gezien tussen de scholen? Wat was de
verantwoordelijkheid van de scholen en waar gaf het
bestuur duidelijke richtlijnen? Hoe heeft het bestuur gemonitord of
het ook daadwerkelijk zo gebeurde? Wat is het beeld over de
onderwijskwaliteit?
In de video-gesprekken met scholen hebben we gevraagd hoe de
school haar afstandsonderwijs heeft ingericht en wat de rol hierin is
geweest van het bestuur. Tevens hebben we gevraagd hoe het gaat
met de ontwikkeling van de leerlingen en hoe het bestuur zicht heeft
gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast ging het
gesprek over de kwaliteitscultuur en over de verantwoording vanuit
de school richting bestuur. We hebben gevraagd naar wat de scholen
vinden van de sturing door het bestuur. En hoe zij in het verleden de
bestuurssturing hebben beleefd en hoe ze de toekomst zien.

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
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art. 40 WPO.
•Aanwezigheid meldcode kindermishandelingen huiselijk geweld art.
4b, WPO.
We hebben geconstateerd dat niet alle schoolgidsen uniform zijn wat
betreft informatie over de meldcode en de vrijwillige ouderbijdrage.
We vragen het bestuur om hier voor de schoolgidsen in het nieuwe
schooljaar 20/21 maatregelen op te nemen.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
We hebben in het startgesprek signalen met het bestuur besproken.
Dit heeft niet geleid tot aanvullend onderzoek.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces

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

Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

In hoofdstuk 3 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
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 scholen. Daarnaast staat hierin in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Deze vraag en de onderliggende vier deelvragen beantwoorden we
positief.
Het bestuur van Stichting Onderwijs Primair Krimpenerwaard is sinds
anderhalf jaar daadkrachtig bezig om de stichting en haar scholen
doelgericht aan te sturen. Vanuit haar cockpit verzamelt ze data om
een beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit op de scholen. Met de
invoering van een nieuw kwaliteitssysteem zal dit zicht uniformer
worden. Het bestuur hanteert op dit moment inspectienormen, met
het formuleren van eigen kwaliteitsnormen kan ze haar ambities nog
beter waarmaken.
Het bestuur staat nog aan het begin van haar ontwikkeling. Ze heeft
veel zaken opgepakt om de stichting professioneler te maken en
verder te ontwikkelen. Zo is er een kwaliteitsmedewerker
aangenomen om het leren van elkaar in professionele
leergemeenschappen vorm te gaan geven. Daarnaast is er een
personeel-gesprekscyclus in de maak en worden de
bekwaamheidsdossiers op orde gemaakt. Verder is het bestuur met
alle geledingen in gesprek om haar strategie in het strategisch
beleidsplan uit te werken. Ook is er gekozen voor een nieuw
kwaliteitssysteem dat nog op de scholen ingevoerd gaat worden.
Door het roerige verleden moet er weer vertrouwen komen tussen
bestuur, de scholen en diverse geledingen. In de Corona-crisis heeft
het bestuur door haar betrokkenheid en sturing vertrouwen
gewonnen. Voor nu is het van belang dit vertrouwen te vast te
houden. Door intensief in gesprek te blijven met de scholen en hun rol
en expertise te erkennen en in te zetten is het een realistisch
perspectief dat vertrouwen te bestendigen.
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Het personeel bekwaamt zich door overleg en verdere scholing. Het
professioneel samenwerken binnen de teams is volop in
ontwikkeling. Voor de samenwerking tussen de scholen is het bestuur
bezig om professionele leergemeenschappen op te zetten.
Het bestuur communiceert actief over de kwaliteit van het onderwijs
en de ontwikkelingen die gaande zijn. De interne en externe dialoog
met de raad van toezicht, ouders en gemeenten is constructief en
dient de kwaliteitsverbetering van de scholen. De tegenspraak is
georganiseerd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
waarin op een enkele vacatures na alle scholen zich vertegenwoordigd
voelen.
Wij beoordelen het financieel beheer als Voldoende. Wij zien op dit
moment geen financiële risico’s die het voortbestaan van het bestuur
binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
We waarderen de standaard kwaliteitszorg (KA1) als Voldoende.
Na een roerige periode waarin er veel wisseling van bestuurders is
geweest staat er nu een daadkrachtig bestuur met een nieuwe
bestuurder en nieuwe leden van de raad van toezicht.
Het bestuur heeft in de korte tijd van anderhalf jaar zicht gekregen op
de onderwijskwaliteit van haar scholen en zij stuurt op verbeteringen
en innovatie.
Vanuit zogenoemde cockpitgegevens, over onder andere de
onderwijsresultaten, veiligheid en verzuimregistratie krijgt het bestuur
een beeld van de scholen. In trimestergesprekken en
kwaliteitsgesprekken bespreekt het bestuur met de directie de
voortgang van doelen en stimuleert het de verbetering.
Met een nieuwe kwaliteitsmedewerker is het bestuur nu bezig om
haar kwaliteitscyclus te optimaliseren. Zo is er gekozen voor een
nieuw kwaliteitssysteem dat op alle scholen nog geïmplementeerd
moet worden. Van belang is daarbij dat het bestuur haar ambities ook
vertaald in toetsbare doelen en concrete kwaliteitsnormen op diverse
gebieden. Nu zijn alleen de onderwijsresultaten genormeerd op basis
van inspectienormen, de criteria voor zicht op ontwikkeling of
didactische vaardigheden ontbreken nog op bestuursniveau. Scholen
geven aan eigen criteria te hanteren om hun onderwijskwaliteit te
beoordelen. In de (video) gesprekken die wij met de scholen hebben
gevoerd leken er op het gebied van de leerlingenzorg nog
aandachtspunten te zijn wat betreft het stellen van ambitieuze doelen

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

11/18

voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met een
taalachterstand.
Scholen zijn ondanks alle bestuurswisselingen autonoom doorgegaan
met hun schoolontwikkeling en zijn blij dat er weer een daadkrachtige
bestuurder aan het roer staat. Tegelijkertijd moeten zij wennen aan
deze sturing. In de Corona-crisis heeft het bestuur laten zien dat ze
goed in staat is om de crisis te managen. Het bestuur heeft vanuit zijn
onderwijsvisie duidelijke richtlijnen opgesteld, actieve
communicatielijnen uitgezet en zowel facilitair als inhoudelijk de
schoolteams ondersteund. De scholen hebben het bestuur als zeer
betrokken ervaren en zij voelen zich in het algemeen door de proactieve sturing gesteund en verbonden met elkaar. Het bestuur is
zichtbaar geweest en heeft waardering gekregen en ook gegeven.
Voor nu is het van belang dat het bestuur de scholen weer de ruimte
geeft om zelf hun plannen en communicatie uit te voeren.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. Het bestuur kent een
professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
De ruimte die scholen krijgen om eigen keuzes te maken was een
kenmerk van dit openbaar bestuur. De scholen ervaren die ruimte nog
wel maar door de nieuwe sturing is er sprake van onzekerheid over
hoe groot hun eigenheid en autonomie blijft.
Zeker nu er plannen zijn om van integraal verantwoordelijk naar
onderwijskundig leiderschap te gaan.
Het bestuur organiseert en faciliteert gemeenschappelijke of
individuele scholing.
Het op orde brengen van de bekwaamheidsdossiers en het
vormgeven van een eigen academie is een stip op de horizon die
eveneens door de Corona-crisis nog niet van de grond is gekomen.
Dat geldt ook voor de nog op te richten professionele
leergemeenschappen waarmee het bestuur het ‘leren van elkaar’, wil
stimuleren. Door de Corona-crisis is dit proces gestagneerd maar
zal na de zomervakantie weer worden opgestart.
In de bestuurlijke organisatie is de Code Goed Bestuur herkenbaar
uitgewerkt. De Raad van Toezicht ervaart een adequate
informatievoorziening van het bestuur. De formele taken rond het
werkgeverschap en de financiële verantwoording zijn belegd in een
managementstatuut dat op moment van onderzoek wordt herzien.
Voor het einde van dit kalenderjaar zal dat op orde zijn. Uit het
jaarverslag blijkt dat het bestuur en de directie hun taken vervullen.
Het jaarverslag is toegankelijk en voldoet aan basiskwaliteit
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Door de vele bestuurswisselingen heeft een veilige sfeer en de
professionele cultuur onder druk gestaan. Er was zelfs sprake van een
angstcultuur waarin ook niet helder was of de informatie die met
elkaar werd uitgewisseld betrouwbaar was. Het bestuur is nu dan ook
heel hard aan het werk om weer vertrouwen te winnen en een
onderling open sfeer te creëren waarin informatie open met elkaar
gedeeld wordt. In de Corona-crisis heeft het bestuur veel vertrouwen
gekregen. Voor nu is het zaak om het onderling vertrouwen te borgen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?

Deze standaard beoordelen we als Voldoende. Het bestuur legt op een
inzichtelijke manier verantwoording af en de dialoog met de ouders,
de toezichthouders, de omgeving en de scholen wordt actief en
regelmatig gevoerd.
Sinds een jaar is er door de gemeentes een nieuwe raad van
toezicht ingesteld. De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad
heeft instemming gegeven aan de benoeming van de nieuwe leden.
De nieuwe raad zoekt intensief het contact met de gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad en er is tweemaal per jaar een gepland
overleg tussen deze organen.
De leden van de raad van toezicht en de gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad zijn zeer tevreden over hoe het bestuur hen
informeert en betrekt bij ontwikkelingen. Het bestuur luistert naar
hun mening en neemt hun adviezen serieus. De communicatie wordt
ervaren als transparant en open.
Het bestuur zal wel zorg moeten dragen voor een evenredige
verdeling van de ouder- en personeelsgeleding en
vertegenwoordiging van alle scholen. Op dit moment is er een aantal
vacatures.
Het bestuur is bezig haar strategisch beleidsplan te maken en betrekt
daar alle geledingen actief bij. Het bestuur betrekt niet alleen de
directies en leraren maar nodigt ook ouders en leerlingen uit om mee
te denken over haar toekomstige strategie

2.2. Financieel beheer
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Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Voor financieel beheer hanteren wij
alleen de oordelen Voldoende en Onvoldoende. Wij geven geen
oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk
aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel 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.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2,34

1,99

2,39

1,74

1,82

1,84

1,78

1,84

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,69

0,67

0,71

0,64

0,64

0,65

0,65

0,64

Weerstandsvermogen

< 5%

26,3%

17,7%

16,9%

13,6%

13,5%

13,6%

13,7%

13,8%

Huisvestingsratio

> 10%

7,9%

7,7%

8,4%

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,3%

-7,4%

-0,3%

-4,1%

-0,5%

0,0%

0,0%

0,1%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
De gerealiseerde rentabiliteit over de boekjaren 2017 tot en met 2019
en de begrote rentabiliteit over 2020 en 2021 is negatief. Het bestuur
heeft voldoende financiële middelen en reserves om deze negatieve
resultaten op te vangen.
Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten met betrekking tot
de jaarverslaggeving 2018.
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De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs worden namelijk toelichtingen gevraagd
bij de onderdelen van de continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet
volledig aantreffen. Het gaat om:
- Toelichtingen over inrichting en werking van een systeem voor
risicobeheer zijn gedeeltelijk aanwezig. Bij de beschrijving van het
risicobeheersingssysteem ontbreekt een nadere toelichting welke
inhoudelijke resultaten hiermee zijn bereikt en welke aanpassingen
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren;
- In de meerjarenbalans ontbreekt de uitsplitsing van het eigen
vermogen in algemene reserve en bestemmingsreserve.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het bestuur het geld efficiënt besteedt en dat het
geld ten goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We
verwachten dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs
en dat deze duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag.
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige
besteding van rijksmiddelen
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen
hieraan meer aandacht te geven.
- Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband.
Naast verantwoording aan het samenwerkingsverband over de inzet
van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in het eigen
bestuursverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet
aan een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in
het bestuursverslag 2018 beperkt zien hoe het geld voor passend
onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de
volgende bestuursverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld
voor extra ondersteuning inzet en welke resultaten zij ermee bereikt.
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Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.
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3 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Het bestuur van Stichting Onderwijs Primair is blij dat ook door de
Onderwijs Inspectie is gezien dat de Stichting een positieve
ontwikkeling doormaakt gericht op een vergroting van de
professionaliteit en verdere versterking van de kwaliteitscultuur. Zij
erkent dat er ook de komende jaren werk aan de winkel is om de
ambities verder uit te werken en om nog nadrukkelijker vorm te geven
aan leidende principes als transparantie en vertrouwen en het
benutten van collectieve wijsheid van de organisatie. Uit deze 5
voldoendes op kwaliteit en financiën spreekt vertrouwen voor de
toekomst. Aan dat vertrouwen doet het bestuur de komende jaren
graag recht. Mét elkaar, vóór de kinderen!
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

