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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 Trinamiek. 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. 
 
Wat gaat goed? 
Trinamiek is opgebouwd vanuit een gedeeld beeld over onderwijs, 
over hoe met elkaar samen te werken en hoe met elkaar om te gaan. 
In de drie jaar dat Trinamiek bestaat heeft het hiermee een eigen 
gezicht weten te ontwikkelen dat overal in de organisatie zichtbaar is. 
De mensen binnen Trinamiek zijn zich ervan bewust dat er 
verschillende belangrijke verbeterpunten liggen, vooral als het gaat 
om kwaliteit van onderwijs, en willen dit samen oppakken. 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. 
 
Wat moet beter? 
Verschillende scholen binnen Trinamiek zorgen er niet voor dat de 
leerlingen goed les krijgen en resultaten halen die bij hen passen. Op 
één school is de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak (De 
Zomergaard). Twee scholen krijgen het eindoordeel 'onvoldoende 
school'  (Blink basisonderwijs en WIJ). Het bestuur moet er voor 
zorgen dat het onderwijs op deze scholen verbetert. Wij zien hierop 
toe. 
Daarnaast moet het systeem van kwaliteitszorg dat het bestuur aan 
het inrichten is, een zodanige werking gaan krijgen dat het bestuur in 
de toekomst zoveel mogelijk voorkomt dat scholen onvoldoende 
kwaliteit leveren. 
 
Wat kan beter? 
De kritische tegenspraak binnen de organisatie kan meer handen en 
voeten krijgen. Kwaliteit van onderwijs mag een prominentere plaats 
krijgen in de gesprekken tussen bestuur en scholen en bestuur en 
intern toezicht. 
In het jaarverslag is meer aandacht gewenst voor de doelmatigheid 
van de besteding en de besteding en verantwoording van de middelen 
passend onderwijs. 

Bestuur: Trinamiek 
Bestuursnummer: 77975 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 25 
 
Totaal aantal leerlingen: ongeveer 
4500 
(1 oktober 2018) 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
De Schouw (12ZO) 
WIJ (09XS) 
SBO De Wenteltrap (04DR) 
De Zomergaard (08EC) 
Blink basisonderwijs (29YD) 
De Wegwijzer (06KO) 
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Vervolg 
We doen over uiterlijk een jaar een herstelonderzoek op De 
Zomergaard. Dan moet de kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn. 
Als deze nog steeds zeer zwak is, melden we de school bij de minister 
voor vervolgmaatregelen. We blijven toezicht houden op de school tot 
de kwaliteit weer voldoende is. 
In het tweede kwartaal van 2020 voeren wij herstelonderzoeken uit 
op Blink basisonderwijs en WIJ om te bepalen of deze scholen weer 
voldoen aan de basiskwaliteit. 
Verder voeren wij in het tweede kwartaal van 2020 een 
herstelonderzoek uit om te beoordelen of het bestuurlijk systeem van 
kwaliteitszorg voldoet aan de wettelijke eisen. 
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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 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode maart tot en met mei 2019 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Trinamiek. 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. 

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet 
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken 
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het 
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen 
onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is 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 
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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 
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de 
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij 
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in 
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef 
scholen voor deze onderzoeken. 
 
• Onderzoek naar registratie en melding van aan- en afwezigheid 
Bij dit onderzoek gaan we na of de school zich houdt aan de wettelijke 
verplichtingen van het bijhouden van een verzuimadministratie; het 
melden van ongeoorloofd verzuim; 
vrijstelling van geregeld schoolbezoek alleen op basis van limitatief in 
de Leerplichtwet 1969 opgesomde gronden; het opnemen van het 
verzuimbeleid in de schoolgids; de naleving van regelgeving rondom 
schorsing en verwijdering en het vragen van instemming bij afwijking 
van de onderwijstijd. 
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Onderzoeksactiviteiten 
Uit de bestudeerde stukken en het startgesprek met het bestuur komt 
naar voren dat het bestuur drie belangrijke strategische doelen heeft 
geformuleerd. Het bestuur stelt zichzelf als doel dat: 
 
-       de scholen boeiend onderwijs realiseren 
-       de scholen werken vanuit pedagogisch tact 
-       de scholen en het personeel samen werken aan verbetering van 
de onderwijskwaliteit. 
 
Vanuit deze strategische doelstellingen wil het bestuur sturen op (ten 
minste) basiskwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het bestuur 
de scholen ruimte geven voor een eigen invulling van 
bovengenoemde doelstellingen. Ook krijgen de scholen ruimte 
hierbinnen hun eigen ambities te realiseren. 
 
In overleg met het bestuur hebben wij ‘samen’ als thema gekozen, 
aan de hand waarvan wij de uitwerking van het bestuursbeleid gaan 
onderzoeken in de verificatieonderzoeken. Dit doen wij door de 
standaard Kwaliteitscultuur te onderzoeken. Het bestuur geeft aan 
dat op alle scholen elementen van de lerende organisatie zichtbaar 
zijn, waarbij scholen hier dus een eigen invulling aan hebben kunnen 
geven. Om te verifiëren of de scholen voldoen aan de basiskwaliteit, 
onderzoeken wij daarnaast in de verificatieonderzoeken afwisselend 
de standaarden Aanbod (OP1); Zicht op ontwikkeling (OP2); Didactisch 
handelen (OP3); Pedagogisch klimaat (SK2); Kwaliteitszorg (KA1) en 
Verantwoording en Dialoog (KA3). We hebben ervoor gekozen om 
deze verificatieonderzoeken uit te voeren op een mix van scholen om 
een zo volledig en genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van de 
kwaliteit. We doen verificatieonderzoeken op de volgende scholen: 
 

• De Schouw 
• De Wegwijzer 
• SBO De Wenteltrap 

 
In de voorbereiding zijn wij gestuit op risico's in de kwaliteit van het 
onderwijs op Blink basisonderwijs en op De Zomergaard. Het bestuur 
deelt onze zorgen. Daarom hebben wij op deze twee scholen een 
onderzoek naar aanleiding van risico's uitgevoerd. Op WIJ zagen wij 
tijdens het verificatieonderzoek risico's in de onderwijskwaliteit. Het 
onderzoek op WIJ hebben wij daarom omgezet naar een 
kwaliteitsonderzoek naar risico's. In dit onderzoek wordt de kwaliteit 
van het onderwijs breder in beeld gebracht. 
 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we zowel 
onderzoeksactiviteiten op het niveau van het bestuur als op het 
niveau van de scholen uitgevoerd. We hebben documenten 
geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de 
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organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en docenten en 
verschillende lessen bezocht. 
 
Bestuur 
Op het niveau van het bestuur hebben we een analyse uitgevoerd van 
de beschikbare documenten. Dit betreffen documenten die gaan over 
de organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, 
kwaliteitsmanagement, onderwijsresultaten en financiën. 
Het startgesprek met en de presentatie door het bestuur vormden 
belangrijke aanvullingen op deze analyse. 
Tijdens de onderzoeksperiode hebben we naast het startgesprek 
afzonderlijke gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht, de 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en een afvaardiging van 
de directeurenraad. 
 
Scholen 
Op het niveau van de scholen hebben we documenten geanalyseerd 
zoals het schoolplan, de schoolgids, jaarplannen en het meest recente 
jaarverslag. Tijdens de onderzoeken op de scholen heeft de 
schoolleiding vaak een presentatie gegeven en hebben we samen met 
de schoolleiding en/of intern begeleider een aantal groepen bezocht. 
Daarnaast hebben we ook het leerlingvolgsysteem, de 
groepsadministratie en leerlingdossiers geanalyseerd. Bovendien 
hebben we gesprekken gevoerd met de schoolleiding, leraren, 
leerlingen en ouders. Aan het einde van de onderzoeken hebben we 
op elke school een terugkoppeling gegeven van onze bevindingen. 
Hierbij was altijd het bestuur en de kwaliteitsmedewerker aanwezig. 
 
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 De Zomergaard, Blink 

en WIJ 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken. Hoofdstuk 4, 5 en 6 gaan in op de 
resultaten van de onderzoeken naar risico's bij WIJ, De Zomergaard en 
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Blink. In hoofdstuk 7 is de reactie van het bestuur 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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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

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. Er is 
weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld 
dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen 
en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op 
schoolniveau. 
 
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. 

 

Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Het bestuur van Trinamiek stuurt vooral op de drie belangrijke 
strategische doelen uit het Koersplan, te weten 'boeiend onderwijs', 
'pedagogische tact' en 'samen'. De resultaten van deze sturing zijn 
terug te zien in de scholen. De drie thema's worden breed gedragen 
onder het personeel en dit zorgt ervoor dat de professionele 
kwaliteitscultuur binnen het bestuur en in de scholen zichtbaar in 
ontwikkeling is. 
Deze sturing genereert echter niet vanzelfsprekend ook een 
voldoende basiskwaliteit van onderwijs op de scholen. Op drie van 
de zes onderzochte scholen is dit niet in orde. Daarbij krijgen nog twee 
scholen herstelopdrachten om te voldoen aan wet- en 
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regelgeving. Het bestuur realiseert zich dat de zorg voor kwaliteit 
moet verbeteren en heeft zich het afgelopen schooljaar ingezet om 
zijn zicht op de scholen te vergroten en een raamwerk voor 
kwaliteitszorg op te zetten. De invulling van dit bestuurlijke 
kwaliteitszorgsysteem staat nog aan het begin. Hierdoor signaleert 
het bestuur op dit moment niet altijd tijdig eventuele tekortkomingen 
in de wettelijke basiskwaliteit van het onderwijs op scholen. Ook de 
sturing op verbetering is hierdoor niet voldoende effectief. 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van Trinamiek. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 

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. 

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)? 
 
De sturing op kwaliteit moet verbeteren 
Wij beoordelen de standaard kwaliteitszorg als onvoldoende. Hoewel 
het bestuur het afgelopen schooljaar het raamwerk voor de 
kwaliteitszorg ontwikkeld heeft en meer zicht heeft gekregen op de 
kwaliteit van de scholen, stuurt het bestuur nog onvoldoende op 
kwaliteitsverbetering. Dit blijkt uit het resultaat van de onderzoeken 
op de scholen. Van de zes onderzochte scholen krijgt één school het 
oordeel zeer zwak, twee scholen krijgen het oordeel onvoldoende en 
twee scholen krijgen herstelopdrachten. Eén 
Trinamiekschool heeft bovendien al eerder dit schooljaar het oordeel 
onvoldoende gekregen. Wij constateren dan ook dat er sprake is van 
een tekortkoming in de naleving van de artikelen 10 en 12 lid 4 WPO. 
 
Trinamiek; congruent en consistent 
Trinamiek is ontstaan in 2016 vanuit een fusie tussen meerdere 
besturen. Het is een compliment waard dat Trinamiek, ondanks het 
feit dat het nog maar kort bestaat en een groot bestuur is waaronder 
scholen met diverse achtergronden ressorteren, een eigen gezicht 
heeft ontwikkeld dat in alle geledingen van de organisatie herkenbaar 
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is. Trinamiek is opgebouwd vanuit een duidelijke visie op onderwijs en 
op hoe met elkaar samen te werken en om te gaan. De strategische 
doelen 'boeiend onderwijs', 'pedagogische tact' en 'samen' staan 
centraal in het eerste Koersplan met als basis de waarden 
'vertrouwen, vakmanschap, verbinding'. De basis voor het Koersplan 
ligt in het toezichtkader van de interne toezichthouders. Hierin zijn 
doelen geformuleerd namens de 'morele eigenaren' (dit zijn 
stakeholders, zoals bijvoorbeeld ouders) van Trinamiek, waarmee het 
bestuur aan het werk kon gaan.   
De eerste jaren na de fusie heeft het bestuur ingezet op de borging 
van de fusie en de totstandkoming van het Koersplan. Het bestuur 
heeft hiermee vooral richting willen geven aan de scholen. De scholen 
mogen hun eigen invulling geven aan het onderwijs, in de context van 
het Koersplan. Het bestuur is hierin succesvol geweest. 
Bovengenoemde uitgangspunten worden breed gedeeld en vormen 
de basis voor de schoolplannen. In alle scholen zijn de uitgangspunten 
ook al in meer of mindere mate terug te zien. 
 
De kwaliteitszorg is in ontwikkeling 
Omdat het bestuur zich realiseerde dat het een gefragmenteerd beeld 
heeft van de kwaliteit op de scholen en de kwaliteitszorg ontwikkeld 
moet worden, is er in april 2018 een kwaliteitsmedewerker 
aangesteld. Samen met deze kwaliteitsmedewerker hebben het 
bestuur en de directeuren het raamwerk voor de kwaliteitszorg 
ontwikkeld. De volgende stap, te weten de inhoudelijke invulling 
ervan, moet voor een groot deel nog worden ontwikkeld en 
uitgevoerd. 
Het bestuur geeft aan dat zijn zicht op de kwaliteit van de scholen 
recentelijk is verbeterd en wij herkennen dit. Het bestuur legt jaarlijks 
bij iedere school een werkbezoek af (een-op-eengesprek met de 
directeur) en een schoolbezoek (bestuur spreekt met meerdere 
geledingen en kijkt in verschillende lessen). Daarnaast legt de 
kwaliteitsmedewerker schoolbezoeken af. Voorts zijn op dit moment 
alle scholen onder begeleiding van de kwaliteitsmedewerker en een 
externe partij het basisdocument 'Zicht op kwaliteit' voor de eigen 
school aan het opstellen. In dit document beschrijft de school haar 
populatie, de onderwijsbehoeften en het gedrag van de leerlingen. 
Daarnaast beschrijven de scholen de resultaten, de ambities en de 
verbeterpunten voor het onderwijs. Het proces loopt nog volop en de 
bedoeling en de plaats van dit document in het systeem van 
kwaliteitszorg is nog niet uitgekristalliseerd. Tenslotte heeft het 
bestuur een draaiboek geschreven voor zelfevaluatie en 
auditsystematiek. De eerste twee audits zullen vóór de zomervakantie 
uitgevoerd worden. 
 
Balans tussen vertrouwen en sturing is wankel 
Hoewel het bestuur zijn zicht op de kwaliteit van de scholen aan het 
verbeteren is, leidt dit nog onvoldoende tot sturing op 
kwaliteitsverbetering. De focus die binnen Trinamiek ligt op de drie 
strategische doelen genereert niet vanzelfsprekend ook 
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basiskwaliteit op de scholen. Verschillende scholen binnen Trinamiek 
leveren die basiskwaliteit ook niet. Het bestuur heeft dit schooljaar 
normen bepaald voor resultaten en is nu bezig om ditzelfde te doen 
voor de kwaliteit van het onderwijsproces, zoals bijvoorbeeld voor het 
didactisch handelen en het pedagogisch klimaat. Dit proces is nog pril 
waardoor de scholen sturing hierop vanuit het bestuur 
nog weinig ervaren. Dit verklaart ook waarom 
directeuren de behoefte uitspreken aan een scherper kader. Naast de 
ruimte die zij krijgen om binnen de bredere kaders van het Koersplan 
hun eigen invulling te geven aan de schoolontwikkeling, willen zij 
weten aan welke eisen alle scholen moeten voldoen. 
Ten gevolge van het gebrek aan ijkpunten maakt het bestuur te weinig 
harde afspraken met scholen over benodigde kwaliteitsverbetering. 
De gesprekken hebben nu een vrijblijvend karakter, waarin scholen 
voornamelijk adviezen krijgen. Vervolgens krijgen de scholen 
vanuit vertrouwen veel ruimte om zaken zelf op te lossen, maar op 
verschillende scholen is meer sturing nodig (Blink basisonderwijs, WIJ, 
De Zomergaard). Het is dan ook van belang dat het bestuur een betere 
balans gaat vinden tussen vertrouwen en sturing, eigenaarschap van 
scholen en kaderstellend optreden van het bestuur. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Trinamiek wil een lerende organisatie zijn 
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur binnen Trinamiek als voldoende. 
Het bestuur handelt vanuit een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het intern toezicht, het 
bestuur, de schoolleiding en de leraren en leeft een Code Goed 
Bestuur na. 'Samen' dat staat voor het zijn van en het werken in een 
lerende organisatie, is één van de drie thema's uit het Koersplan en 
het beleidsspoor dat wij onderzochten. In de inrichting van de 
organisatie is dit thema herkenbaar terug te zien in bijvoorbeeld de 
besluitvorming via de consentmethode, waarbij ieders mening telt. 
Ook organiseert het bestuur netwerkbijeenkomsten voor directeuren, 
intern begeleiders, specialisten en leraren met het doel elkaar te 
ontmoeten om van elkaar te leren. 
 
De organisatie is in ontwikkeling 
Trinamiek is een jonge organisatie waarbinnen uitgangspunten als 
eigenaarschap, gelijkwaardigheid en leren van en met elkaar een 
belangrijke plaats innemen. Wij zien dat de mensen binnen Trinamiek 
het belangrijk vinden om met elkaar door te ontwikkelen, zodat de 
lerende organisatie steeds verder gestalte kan krijgen. Een voorbeeld 
hiervan is de directeurenraad die vergadert volgens 
de consentmethode. Binnen deze raad verschuift de nadruk nu 
naar het verfijnen van de inhoudelijke invulling hiervan door te 
werken met zogenoemde Kringen (financieel, personeel en kwaliteit). 
Ook het bestuur wil verder en heeft vorig schooljaar een bestuurlijk 
visitatietraject doorlopen bij de PO-Raad. De Raad van Toezicht 
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op zijn beurt kijkt kritisch naar de manier waarop hij het interne 
toezicht heeft ingericht en heeft al verschillende aanpassingen 
doorgevoerd. Zo vraagt hij nu minder schriftelijke rapportages van het 
bestuur maar heeft hij een 'Programma van ontmoetingen' opgesteld 
waardoor hij vaker, onafhankelijk van het bestuur, informatie ophaalt 
in de praktijk over het reilen en zeilen van de scholen. Bovendien is 
ook de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (hierna: GMR) met 
een interne kwaliteitsslag bezig (zie hieronder bij de tekst over 
verantwoording en dialoog). Tenslotte is het de bedoeling dat alle 
scholen met de consentmethode gaan werken. Sommige scholen zijn 
al zo ver, anderen staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. 
 
Professionele ruimte maar geen vrijblijvendheid 
Zoals hierboven benoemd zijn gelijkwaardigheid en eigenaarschap 
belangrijke thema's. Alle geledingen binnen Trinamiek benoemen dat 
het kritisch bevragen van elkaar een aandachtspunt is. Professionele 
ruimte is een groot goed maar dit mag niet leiden tot vrijblijvendheid, 
aldus het bestuur. Dat de professionele kwaliteitscultuur op dit 
onderdeel verbetert, is essentieel voor een goedwerkende 
kwaliteitscyclus en om binnen Trinamiek succesvol te kunnen werken 
aan kwaliteitsverbetering van de scholen. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
 
Verantwoording en dialoog is voldoende met kansen voor verbetering 
Wij beoordelen de standaard verantwoording en dialoog als 
voldoende. Middels een uitgebreid jaarverslag legt het bestuur extern 
verantwoording af aan belanghebbenden. Intern zijn er verschillende 
mogelijkheden om de verantwoording en dialoog verder aan te 
scherpen. Zo mag de kwaliteit van het onderwijs een prominentere 
plaats krijgen in de verantwoording van bestuur naar intern toezicht. 
Ook mag het bestuur er mede voor zorgen dat de tegenspraak binnen 
de organisatie meer handen en voeten krijgt. 
 
Interne verantwoording over onderwijskwaliteit is ontwikkelpunt 
Bij de oprichting van Trinamiek zijn de interne toezichthouders, zoals 
hiervoor al aan de orde kwam, gestart met het bepalen van de 
strategische doelstellingen van de organisatie, namens de 'morele 
eigenaren'. Van hieruit is het toezichtkader opgesteld met de kaders 
voor uitvoering. Er is een kader voor ethiek, rechtmatigheid en 
zorgvuldigheid. Binnen deze kaders heeft het bestuur de ruimte om de 
doelstellingen verder uit te werken. Het rapporteert hierover aan de 
interne toezichthouders. Dat het bestuur in dit proces gericht is op 
dialoog met de omgeving is terug te zien in de manier waarop het 
Koersplan tot stand is gekomen. Verschillende geledingen binnen de 
organisatie zijn hierover uitgebreid geraadpleegd. Ook verantwoordt 
het bestuur zich op een transparante manier aan de buitenwereld via 
het jaarverslag en de website. 
Het is ook hier zichtbaar dat de organisatie in ontwikkeling is. Waar de 
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intern toezichthouders in eerste instantie vooral dicht op de 
financiën zaten en veel gedetailleerde schriftelijke rapportages 
vroegen van het bestuur, is er nu een omslag gaande naar minder 
rapportages in combinatie met schoolbezoeken. Daarnaast deelt het 
bestuur jaarlijks (in 2018 voor het eerst) een grote rapportage met de 
interne toezichthouders over de drie strategische doelen. Hoewel de 
aandacht aan het verschuiven is van financiën naar het behalen van de 
strategische doelen en de kwaliteit van het onderwijs, komt ook hier 
naar voren dat een gezamenlijk beeld van kwaliteit van onderwijs nog 
ontbreekt. De intern toezichthouders geven aan het laatste jaar 
indringende gesprekken te hebben gevoerd met het bestuur over de 
kwaliteit van onderwijs op de scholen. Een volgende stap is dat dit 
leidt tot duidelijke ijkpunten om te bepalen of bestuur en scholen hun 
verantwoordelijkheid waarmaken. 
 
De tegenspraak is in ontwikkeling 
Omdat de GMR niet tevreden is over het eigen functioneren en de 
werkwijze, zit hij nu in een omslag naar een verkleinde GMR. De GMR 
wil hiermee bereiken dat lid zijn van de GMR geen 'corvee' meer is 
maar dat mensen aan de vergaderingen deelnemen vanuit 
betrokkenheid en motivatie. Het is goed dat de GMR vanuit een 
kritische houding het eigen functioneren wil verbeteren om zo de 
tegenspraak meer handen en voeten te geven. Ook het bestuur heeft 
hierin een verantwoordelijkheid. Een slagvaardige en pro-actieve GMR 
is in het belang van het bestuur om de kwaliteitsslag die nodig is 
binnen Trinamiek een impuls te geven. Het is dus zaak voor het 
bestuur om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden, duidelijk 
te zijn over wederzijdse verwachtingen en bij te sturen waar nodig. 

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 financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
voldoende. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
voldoende. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 3,83 2,54 2,43 2,38 2,42 2,40 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,79 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 

Weerstandsvermogen < 5% 30,1% 25,0% 24,8% 24,1% 25,7% 25,2% 

Huisvestingsratio > 10% 7,85% 7,05% 7,57% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -3,77% -1,14% -0,40% -1,60% -0,81% -0.32% 

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. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf de benodigde onderdelen én 
betekenisvolle informatie bevat. Bij een aantal onderdelen van de 
verplichte continuïteitsparagraaf troffen we deze in onvoldoende 
mate aan in het jaarverslag over 2017. Opgemerkt kan worden dat de 
posten (bijdragen gemeenten, overige baten, afschrijvingen 
huisvestingskosten en organisatiekosten) uit de meerjarenbegroting 
voor een groot deel van jaar op jaar identiek zijn en er slechts een 
marginale toelichting bij de begroting gegeven. Verder is er geen 
informatie opgenomen met betrekking tot het risico-beheersings- en 
controlesysteem. Het bestuur heeft aangegeven dat de 
meerjarenbegroting over 2018 deels geëxtrapoleerd is vanuit de 
jaarbegroting. Met ingang van de begrotingsronde 2019 is een 
diepgaande meerjarenbegroting opgesteld op basis van de toen 
bekende leerlingsprognoses en bekostigingsgegevens. De tekst in de 
continuïteitsparagraaf is een samenvatting hiervan. Ook met 
betrekking tot het risicobeheersingssysteem is de tekst, zo geeft het 
bestuur aan, een samenvatting van diepgaandere risicoanalyse die 
ook gedeeld wordt met interne shareholders. De inspectie verzoekt 
het bestuur en de intern toezichthouder de resultaten van uitgevoerde 
analyses uitgebreider in de jaarverslagen vanaf 2018 tot uitdrukking te 
brengen. 
 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
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daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Trinamiek kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van Trinamiek om onafhankelijk en 
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij 
moet beleggen bij de intern toezichthouder zijn onder meer, dat deze 
moet toezien op de financiële doelmatigheid. De intern 
toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in het jaarverslag. De verantwoording over het 
toezicht op doelmatigheid hebben wij niet aangetroffen in het 
jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern toezichthouder 
aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de 
verantwoording van zijn toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf 
2018. Dit aspect van het interne toezicht is op dit moment sectorbreed 
nog in ontwikkeling. 
 
Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt middelen voor passend onderwijs. Het bestuur 
verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze middelen. 
Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende 
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het bestuur 
daarom in overweging, aandacht te besteden aan de besteding en de 
verantwoording van deze zorgmiddelen in de jaarverslagen vanaf 
2018. 
 

Financiële rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Trinamiek als 
voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij Trinamiek leidt de weging van de 
beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

De standaard kwaliteitszorg KA1 is 
onvoldoende. 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 
10 en 12 lid 4 WPO. 

Binnen één jaar na vaststelling van 
dit rapport zorgt het bestuur ervoor 
dat wordt voldaan aan WPO art. 12, 
vierde lid en art. 10 door inzichtelijk 
te maken hoe het zicht houdt en 
stuurt op de basiskwaliteit van de 
scholen. 
Het bestuur verantwoordt zich 
binnen een jaar schriftelijk over het 
herstel. 
 

Wij controleren de verantwoording 
en voeren, afhankelijk van onze 
bevindingen, een herstelonderzoek 
uit in het tweede kwartaal van 2020. 

Scholen 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/47



Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

De Zomergaard 
 
De standaarden Zicht op 
ontwikkeling OP2, Didactisch 
handelen OP3 en (Extra) 
ondersteuning (OP4) zijn 
onvoldoende. 
Er wordt niet voldaan aan artikel 8 
lid 1; 4; 6; 8 en 11 WPO 
 
 
 
 
 
 
De standaard Veiligheid (SK1) is 
voldoende maar wij geven een 
herstelopdracht. 
Er wordt niet voldaan aan artikel 4c 
lid 1 onder b WPO. 
 
 
 
 
 
 
 
De standaard 
resultaten (OR1) is onvoldoende. 
Er wordt niet voldaan 
aan art. 10a WPO in samenhang met 
de Regeling Leerresultaten PO. 
Hierin staat wanneer sprake is van 
onvoldoende leerresultaten op het 
gebied van taal en rekenen. 
 
 
De standaarden Kwaliteitszorg KA1 
en Kwaliteitscultuur KA2 zijn 
onvoldoende. Er wordt niet voldaan 
aan artikel 10 en 12 lid 4 en artikel 
32b WPO 
 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen 
één jaar wordt voldaan aan artikel 8 
lid 1; 4; 6; 8 en 11 WPO door het 
onderwijs  af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen, verklaringen te zoeken bij 
stagnatie en vervolgens planmatig 
hulp te bieden aan de leerlingen 
vanuit een systeem van begeleiding 
en zorg. 
 
 
 
 
Het bestuur ziet er op toe dat de 
school de veiligheid van de 
leerlingen jaarlijks monitort met een 
gestandaardiseerd instrument dat 
een representatief en actueel beeld 
geeft. De school stelt de 
gegevens van de monitoring van het 
schooljaar 2018-2019 beschikbaar 
aan de inspectie. 
 
 
Het bestuur neemt maatregelen 
om de eindresultaten in 2020 boven 
de normering uit te laten komen en 
te voldoen aan artikel 10a WPO in 
samenhang met de Regeling 
Leerresultaten PO. 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat 
binnen één jaar wordt voldaan aan 
art. 10 en 12 lid 4 WPO een cyclisch, 
systematisch en planmatig systeem 
in te richten voor de voortgang in de 
ontwikkeling van leerlingen 
waarmee de oorzaken van 
tekortschietende onderwijskwaliteit 
in beeld kunnen worden gebracht. 
Daarnaast zorgt het bestuur er 
binnen dezelfde periode voor dat 
wordt voldaan aan artikel 32b WPO 
door alle leraren een 
bekwaamheidsdossier te laten 
bijhouden. 
 
 

Maximaal één jaar na dit onderzoek 
naar risico's voeren wij een 
herstelonderzoek uit. In de 
tussenliggende periode voeren wij 
een voortgangsgesprek met het 
bestuur over de maatregelen die zijn 
genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gaan na of de school voldoet aan 
deze wettelijke verplichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zie boven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie boven 

Blink 
 
De standaarden Aanbod OP1, Zicht 
op ontwikkeling OP2 en Didactisch 
handelen OP3 zijn onvoldoende. 
Er wordt niet voldaan aan artikel 8 
lid 1 en artikel 9 lid 9 WPO 
 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen 
één jaar wordt voldaan aan artikel 8 
lid 1 en artikel 9 lid 9 WPO door het 
onderwijs aan te laten sluiten bij de 
kerndoelen en af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Daarnaast door 
verklaringen te zoeken bij stagnatie 
van leerlingen en planmatig hulp te 
bieden en door een leerklimaat te 
creëren waarin leerlingen actief en 
betrokken zijn. 

Wij doen in het tweede kwartaal van 
2020 een herstelonderzoek. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Wij 
 
De standaard Zicht op ontwikkeling 
OP2 is onvoldoende. 
Er wordt niet voldaan aan artikel 8 
lid 1 WPO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De standaard Kwaliteitszorg KA1 is 
onvoldoende. 
Er wordt niet voldaan aan artikel 10 
en 12 lid 4 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen 
één jaar wordt voldaan aan artikel 8 
lid 1 WPO door  verklaringen te 
zoeken bij stagnatie en vervolgens 
planmatig hulp te bieden aan 
de leerlingen vanuit een systeem van 
begeleiding en zorg. 
 
 
  
 
Het bestuur zorgt ervoor dat 
binnen één jaar wordt voldaan aan 
art. 10 en 12 lid 4 WPO vanuit een 
cyclisch, systematisch en planmatig 
systeem te werken aan verbetering 
van die onderdelen van de 
onderwijskwaliteit die 
tekortschieten. 

Wij doen in het 2e kwartaal van 2020 
een herstelonderzoek 

De Wegwijzer 
 
De standaard Zicht op ontwikkeling 
OP2 is voldoende maar wij geven 
een herstelopdracht voor een 
onderdeel van de standaard. 
(8 lid 1 WPO) 

 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat binnen 
één jaar wordt voldaan aan artikel 8 
lid 1 WPO door  verklaringen te 
zoeken bij stagnatie en vervolgens 
planmatig hulp te bieden aan 
de leerlingen vanuit een systeem van 
begeleiding en zorg. 
Het bestuur verantwoordt zich 
binnen een jaar schriftelijk over het 
herstel. 

 
 
Wij controleren de verantwoording 
en voeren afhankelijk van onze 
bevindingen een herstelonderzoek 
uit. 

De Wenteltrap 
 
De standaard Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding OP2 SBO is 
onvoldoende op een onderdeel. 
Er wordt niet voldaan aan artikel 8 
lid 1 WPO 

 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat binnen 
één jaar wordt voldaan aan artikel 8 
lid 1 WPO door  verklaringen te 
zoeken bij stagnatie en vervolgens 
planmatig hulp te bieden aan 
de leerlingen vanuit een systeem van 
begeleiding en zorg. 
Het bestuur verantwoordt zich 
binnen een jaar schriftelijk over het 
herstel. 

 
 
Wij controleren de verantwoording 
en voeren afhankelijk van onze 
bevindingen een herstelonderzoek 
uit. 
 

Wij geven het bestuur opdracht om maatregelen te nemen zodat de 
Zomergaard in mei 2020 niet meer zeer zwak is en de kwaliteit van het 
onderwijs minimaal is verbeterd naar onvoldoende. In het 
herstelonderzoek dat we over maximaal een jaar uitvoeren gaan we 
na of dit gerealiseerd is. 
 
Zolang de kwaliteit zeer zwak is, staat de school op de lijst zeer 
zwakke scholen op onze website. De school blijft onder toezicht tot de 
kwaliteit weer voldoende is. Meer over ons toezicht op zeer zwakke 
scholen vindt u in de brochure op onze website “Toezicht op zeer 
zwakke scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal 
onderwijs – zo werkt het”. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
3.1. sbo "De Wenteltrap" 

Binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces hebben wij de 
standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding en Didactisch 
handelen onderzocht. Op beide standaarden voldoet SBO De 
Wenteltrap aan de basiskwaliteit. Wel moet de analyse van de 
toetsgegevens van leerlingen beter. Hiervoor krijgt De Wenteltrap een 
herstelopdracht. 
 
Analyse van stagnerende en opvallende ontwikkeling moet beter 
De leraren hebben door toetsen en observaties zicht op zowel de 
cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen 
en benutten deze gegevens om tot een passend aanbod te komen. 
Wel constateren wij dat de analyse van de beschikbare gegevens 
scherper moet bij stagnerende of opvallende ontwikkeling van 
individuele leerlingen. Leraren zoeken nog onvoldoende naar 
verklaringen hiervoor. Het gevolg daarvan is dat het handelen in de 
klas te weinig gericht kan zijn waardoor niet voor alle leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kan worden gegarandeerd. Daarom 
geven we een herstelopdracht op dit onderdeel (artikel 8 lid 1 WPO). 
 
Met de komst van de nieuwe directeur heeft de school de procedure 
om te komen tot ontwikkelingsperspectieven herijkt. De 
ontwikkelingsperspectieven voldoen nu. Wel liggen er nog kansen 
voor de school om de leerlingen meer te betrekken bij het opstellen 
van het ontwikkelingsperspectief door met hen in gesprek te gaan en 
te vragen welke doelen zij willen bereiken. 
 
Didactisch handelen op orde, wel grote verschillen tussen leraren 
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende. De leraren 
geven over het algemeen doelgericht en afgestemd les en de 
leerlingen tonen zich taakgericht en actief betrokken. De uitleg is 
helder. 
Wel zien wie op alle genoemde elementen verschillen tussen leraren 
en we zien op schoolniveau kansen om de afstemming te verbeteren. 
Leraren kunnen zich de vraag stellen of de uitleg voor alle leerlingen 
nodig is of dat sommige leerlingen al eerder aan de slag kunnen. Ook 
kunnen zij meer nagaan of leerlingen de uitleg hebben begrepen. 
Verder is het goed om met elkaar in gesprek te gaan over hoe een 
goede verlengde instructie eruit ziet. 
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Het pedagogisch klimaat is prettig en ondersteunend 
De directie en het team zorgen voor een fijn en prettig klimaat voor de 
leerlingen. We beoordelen deze standaard dan ook als voldoende. De 
leraren gaan op een positieve en respectvolle manier met hun 
leerlingen om en tonen zich bij hen betrokken. Hiermee creëren zij een 
basis voor de leerlingen om tot leren te komen. De schoolbrede 
methode die als doel heeft de sociale veiligheid te versterken en 
pesten te voorkomen is hierin ondersteunend voor het team. 
Elementen hiervan, zoals school- en groepsregels en leerlingen als 
mediator op het schoolplein, zijn zichtbaar in de groepen en worden 
door leerlingen als een meerwaarde ervaren. De school is bezig om 
meer lijn te brengen in hoe de leraren omgaan met het gedrag van 
leerlingen. Een van de werkgroepen binnen De Wenteltrap heeft als 
doel dat alle leraren uiteindelijk zoveel mogelijk op eenzelfde wijze 
handelen naar de leerlingen. 

Kwaliteitscultuur is in ontwikkeling 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. Er staat een hecht 
team dat samen met de directie vol enthousiasme werkt aan 
verbetering van de onderwijskwaliteit op De Wenteltrap. De komende 
jaren wil de school doorgroeien naar een lerende organisatie. Een 
aantal elementen hiervan is al aanwezig. Zo zijn er werkgroepen op 
het gebied van rekenen, taal, cultuur en gedrag waarin verschillende 
collega’s nadenken over hoe ze het onderwijs op hun gebied kunnen 
versterken. Verder krijgen de coördinatoren in toenemende mate een 
rol in de borging van gemaakte afspraken. Zo leggen zij lesbezoeken af 
om de doorgaande lijn te waarborgen. Ook zijn de 
bouwvergaderingen veranderd van praktische naar meer inhoudelijke 
overleggen. De volgende stap is om de theorie die de leraren met 
elkaar bespreken te vertalen naar de praktijk. Hier ligt tegelijkertijd 
een kans voor de directie. Het team spreekt namelijk de behoefte uit 
aan scherpere kaders. De directie en het team kunnen met elkaar 
duidelijker maken wat er beter kan en wat er beter moet en hoe dit 
gezamenlijk bereikt kan gaan worden. Een scherper kader kan er ook 
voor zorgen dat het eenvoudiger wordt elkaar aan te spreken op 
gemaakte afspraken. Het team noemt zelf de aanspreekcultuur als 
ontwikkelpunt. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.2. rkbs "De Wegwijzer" 

Binnen het kwaliteitsgebied onderwijsproces hebben wij de 
standaarden Didactisch handelen en Zicht op ontwikkeling 
onderzocht. Op beide standaarden voldoet De Wegwijzer aan de 
basiskwaliteit. Wel moet de analyse van de ontwikkeling van 
leerlingen beter. Hiervoor krijgt De Wegwijzer een herstelopdracht. 
 
Voortgang ontwikkeling leerlingen moet beter in beeld komen 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als voldoende. 
Leraren nemen methodegebonden en methode-onafhankelijke 
toetsen af en voor de meeste leerlingen lukt het hen deze gegevens 
zodanig te benutten dat zij de leerlingen een aanbod kunnen bieden 
dat passend is bij hun ontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van 
(groepen) leerlingen in beeld is vinden we een onderdeel van deze 
standaard, de analyse, onvoldoende. Leraren zoeken nog 
onvoldoende naar verklaringen voor stagnerende of tegenvallende 
ontwikkeling van (groepen) leerlingen. Het gevolg daarvan is dat het 
handelen in de klas te weinig gericht kan zijn waardoor niet voor alle 
leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kan worden 
gegarandeerd. Daarom geven we een herstelopdracht op dit 
onderdeel (artikel 8 lid 1 WPO). Directie en de onlangs gestarte intern 
begeleider geven in een eigen analyse ook aan dat dit beter moet. Het 
heeft dan ook dan ook de volle aandacht. 
 
De lessen verlopen gestructureerd 
De kwaliteit van de lessen op De Wegwijzer is voldoende. Zo zien we 
in de meeste lessen een taakgerichte werksfeer, betrokken leerlingen 
en voldoende rust om te leren. Daarnaast geven de meeste leraren 
een duidelijke uitleg en zorgen ze voor passende 
verwerkingsopdrachten. Ook stemmen de leraren de instructie af op 
de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Op een aantal 
punten kan het team zich nog verder ontwikkelen. Zo vraagt de 
afstemming van de instructie om verfijning. De vraag is nu of tijdens 
de verlengde instructie de gekozen vorm en aanpak wel past bij de 
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behoeften van individuele leerlingen. Hier ligt uiteraard een directe 
relatie met de analyse die beter moet (zie Zicht op ontwikkeling). Ook 
kan de uitleg aan kwaliteit winnen door deze meer te richten op het 
doel van de les en daarbij de juiste didactische principes toe te passen. 

Binnen het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie hebben wij de 
standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur onderzocht. Op beide 
standaarden voldoet De Wegwijzer aan de basiskwaliteit. 
 
De school werkt doelgericht aan verbetering 
We beoordelen de kwaliteitszorg als voldoende aangezien de directie 
in beeld heeft welke zaken verbeterd moeten worden en met behulp 
van een actieplan werkt aan realisatie daarvan. 
 
De school heeft voldoende zicht op haar eigen kwaliteit. Een 
nulmeting in 2017 heeft geresulteerd in een aantal beredeneerde 
keuzes waaraan gewerkt moest worden binnen de 
schoolontwikkeling. Zo heeft de school een structuur ingericht 
waarmee zij cyclisch gegevens verzamelt over de veiligheid, het 
onderwijsproces en de onderwijsresultaten. Op basis van analyse van 
deze gegevens kan zij doelgericht werken aan verbetering. Ook is met 
resultaat gewerkt aan een doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat 
binnen de school. Tenslotte is aandacht besteed aan de 
teamontwikkeling. Vanuit deze solide basis kunnen directie en team 
verder werken aan die onderdelen van de onderwijskwaliteit waarvan 
zij weten dat die beter moeten (zie onder meer Zicht op ontwikkeling). 
Wel kan de directie op deze onderdelen steviger sturen door 
explicieter te maken wat van iedereen verwacht wordt en vervolgens 
bewaken dat dit ook gebeurt. 
 
Ten slotte zien wij net als de directie dat de behaalde resultaten niet 
passen bij de schoolpopulatie. De risico's die de huidige groep 8 laat 
zien hebben ertoe geleid dat de hiaten van de leerlingen nader in 
beeld zijn gebracht met als doel hen een passend aanbod en 
ondersteuning te bieden om de hiaten weg te werken. Er zijn 
meerdere groepen waarvoor deze 'reparatiewerkzaamheden' nodig 
zijn. 
  
De professionele cultuur groeit 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. Het geven van 
onderwijs dat voldoet aan tenminste de basiskwaliteit vraagt om een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team om 
zijn bekwaamheid te onderhouden en uit te breiden. In een 
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gesprek heeft het team verteld hoe het gezamenlijk en doelgericht 
werkt aan verbetering van het onderwijs op De Wegwijzer. Leraren 
zitten meer op een lijn en durven elkaar steeds meer aan te spreken. 
 
Het team heeft de afgelopen jaren dus een groei doorgemaakt en de 
teamleden zijn zich, mede door de scholing en begeleiding die zij 
krijgen, bewuster van hun eigen rol. In de stuurgroepen werken de 
leraren samen aan een verbeteronderwerp. Ook het feit dat 
teamleden op basis van specifieke expertise een toenemende rol 
spelen in implementatie en borging van behaalde doelen versterkt 
de professionele cultuur. Tenslotte heeft ook het uitvoeren van 
observaties in elkaars lessen, gevolgd door reflectie en feedback een 
belangrijke plek binnen de school gekregen. 
 
Het team van De Wegwijzer heeft dus mooie stappen gezet. De 
professionele cultuur groeit en de weg naar eigenaarschap is 
ingeslagen. Voor de ontwikkeling van de school is het nog wel van 
belang dat de directie en de intern begeleider het team bij de hand 
nemen om op die punten die er toe doen de noodzakelijke stappen te 
zetten. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.3. rkbs "De Schouw" 

Binnen het kwaliteitsgebied onderwijsproces hebben wij de 
standaarden Aanbod en Zicht op ontwikkeling onderzocht. Op beide 
standaarden voldoet De Schouw aan de basiskwaliteit. 
 
Het aanbod is breed en eigentijds 
Op de Schouw wordt gebruik gemaakt van moderne 
onderwijsmethoden. Het aanbod is breed, op de kerndoelen 
gebaseerd en sluit aan bij de uiteenlopende onderwijsbehoeften van 
de gevarieerde populatie. Naast de cognitieve vorming van leerlingen 
vindt het team het belangrijk dat leerlingen zich ook ontwikkelen op 
het gebied van sociale, creatieve en 21e eeuwse vaardigheden. Zo 
beschikt de school over een methode die inzet op versterking van de 
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sociale vaardigheden en is er aandacht voor kunst en muziek in 
samenwerking met verschillende instanties in Nieuwegein. Ook 
besteedt het team in alle groepen expliciet aandacht aan 
samenwerken, ICT-gebruik en het werken met zichtbare leerdoelen. Er 
ligt nog een kans voor de school om op een aantal onderdelen van het 
aanbod een doorgaande lijn uit te werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
samenwerken, maar ook voor het burgerschapsonderwijs. Ten slotte 
kan het onderwijs in de instroomgroep versterkt worden door 
doelgerichter te werken. 
 
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen 
De leraren volgen zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen met toetsen, vragenlijsten, observaties 
en gesprekken. Op basis van een analyse van deze gegevens stellen zij 
een groepsplan op. In de lesobservaties zien we terug hoe de 
groepsplannen vertaald worden naar een gedifferentieerd aanbod. 
Wanneer (groepen) leerlingen niet voldoende lijken te profiteren, 
analyseren de leraren over het algemeen waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen zijn. Wel kan dit diepgaander 
en breder. Zo is in een aantal groepen een dalende trend zichtbaar op 
de tussendoelen. De school kan diepgaander onderzoeken wat 
hiervan de oorzaak is en sneller actie ondernemen. Ook kan bij het 
zoeken naar verklaringen voor een opvallende ontwikkeling bij 
individuele leerlingen nog sterker worden gekeken naar 
leerkrachtgedrag met als doel de aanpak nog beter passend te maken. 
 
Een sterk punt van de school is dat de leraren als doel hebben 
leerlingen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling en zich eigenaar te 
laten voelen van die ontwikkeling. De vraag “Wat ben ik aan het leren 
en hoe ga ik vooruit?” staat hierbij centraal en de school maakt een 
mooie ontwikkeling door in het visualiseren van leerlijnen voor de 
kinderen en het voeren van coachgesprekken. Wel zien wij hierin nog 
verschillen tussen leraren. 

Het pedagogisch klimaat is prettig en ondersteunend 
De Schouw zorgt voor een fijn en prettig klimaat voor de leerlingen. 
We beoordelen deze standaard dan ook als voldoende. De leraren 
gaan op een positieve en respectvolle manier met hun leerlingen om 
en tonen zich bij hen betrokken. Sinds dit schooljaar werken de 
leraren met een schoolbrede methode die als doel heeft de sociale 
veiligheid te versterken en pesten te voorkomen. Dit is zichtbaar in de 
groepen, onder meer door de groepsdoelen voor de sfeer in de klas 
die in de groepen hangen en die ook regelmatig worden geëvalueerd. 
De leerlingen geven aan dat het klimaat op school merkbaar verbeterd 
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is sinds de invoering van deze methode. Dit geldt ook voor het 
schoolplein waar de leraren nu gele hesjes dragen om hun 
beschikbaarheid voor de leerlingen te tonen. Net als op onderdelen 
van het onderwijsproces liggen er kansen voor de school om nog meer 
lijn te brengen in hoe de leraren de methode in de praktijk brengen en 
ook hoe zij omgaan met het gedrag van leerlingen. Een van de 
expertisegroepen binnen De Schouw heeft als doel dat alle leraren 
uiteindelijk zoveel mogelijk op eenzelfde wijze handelen naar de 
leerlingen. 

De leraren werken en leren samen 
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende. Het team op De 
Schouw heeft zich de laatste tijd ontwikkeld van hecht en informeel 
naar hecht en professioneel. Er heerst een ambitieuze cultuur en de 
directie en de leraren laten zien met elkaar het onderwijs voortdurend 
te willen verbeteren. De directie legt verantwoordelijkheden laag en 
deelt het leiderschap met zogenaamde expertisegroepen, waar alle 
leraren onderdeel van uitmaken. Zij hebben de focus op het ‘leren 
zichtbaar maken’ en werken in expertisegroepen samen om 
schoolbeleid bij dit doel te ontwikkelen. Daarbij is het de bedoeling 
dat leden van expertisegroepen ook een rol krijgen in de borging van 
ingezette veranderingen door middel van bijvoorbeeld lesbezoeken. 
Dit leidt tot eigenaarschap bij het lerarenteam. Zij geven dan ook aan 
dat ze zich betrokken voelen bij de schoolontwikkeling. Op deze 
manier is er breed draagvlak voor de veranderingen in het onderwijs 
op de Schouw. Verder zorgen de aandacht voor zowel individuele als 
teamscholing en de toenemende ruimte voor collegiale consultatie 
ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de professionele 
cultuur verder te laten groeien. Met het oog op de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor zowel beleidsbepaling als borging van 
ingezette veranderingen is het wel zaak om scherp te houden waar de 
eindverantwoordelijkheid van de directie ligt. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Basisschool WIJ 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Basisschool WIJ. 
 
Op 1 april 2019 is een verificatieonderzoek uitgevoerd op de school 
waarbij de standaarden Zicht op Ontwikkeling, Didactisch handelen, 
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur zijn onderzocht. Bevindingen 
tijdens dat onderzoek waren aanleiding om op 16 april 2019 een 
onderzoek naar risico’s uit te voeren. Om die reden hebben wij naast 
de eerder genoemde standaarden ook Veiligheid, Resultaten en 
Verantwoording en dialoog onderzocht. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool WIJ is onvoldoende. Wij 
hebben tekortkomingen aangetroffen in zowel het zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen als in de kwaliteitszorg. In een periode 
waarin hard is gewerkt om het veranderde schoolconcept in 
de nieuwe huisvesting te laten slagen, is er onvoldoende gedaan 
met de achterblijvende resultaten van groepen leerlingen. Hierdoor 
haalt de school niet uit de leerlingen wat er in zit. De resultaten van de 
leerlingen zijn dan ook kwetsbaar. 
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4.1. Onderwijsproces 

Leraren zorgen onvoldoende voor een ononderbroken ontwikkeling 
bij leerlingen 
We beoordelen de standaard Zicht op de ontwikkeling als 
onvoldoende. De analyse van stagnerende ontwikkeling bij 
individuele en groepen leerlingen vindt onvoldoende plaats. Hierdoor 
kan de school onvoldoende zorgdragen voor een ononderbroken 
ontwikkeling en voldoet daarmee niet aan artikel 8, lid 1 WPO. 
 
De leraren houden van dag tot dag in de gaten of leerlingen 
voldoende leren door methodetoetsen af te nemen en hen te 
observeren tijdens de les. Zonodig krijgen leerlingen direct extra 
uitleg. De langdurige ontwikkeling van de leerlingen hebben de 
leraren echter onvoldoende in beeld. Aan de hand van de 
genormeerde toetsen voor Nederlandse taal en rekenen signaleren zij 
waar leerlingen staan in hun ontwikkeling, stellen vast of een leerling 
wel of niet is gegroeid en bepalen vervolgens een aanpak voor de 
komende periode. De vraag is echter of deze aanpak passend is. Dit 
geldt zowel voor het niveau van de groep als voor individuele 
leerlingen. Hoewel de leraren vaststellen of een leerling groeit, zoeken 
zij onvoldoende diepgaand naar verklaringen wanneer de 
ontwikkeling stagneert of tegenvalt. Het eigen didactisch handelen 
blijft volledig buiten beeld. Vervolgacties kunnen hierdoor niet gericht 
genoeg zijn. Leraren kijken ook niet verder terug dan de laatste toets 
dus de langdurige ontwikkeling van leerlingen is niet inzichtelijk voor 
hen. Dit betekent dat zij eerder opgelopen hiaten in de 
ontwikkeling bij leerlingen niet analyseren en repareren. De school 
draagt door deze werkwijze onvoldoende zorg voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Kansen om vakdidactiek en afstemming te versterken 
De kwaliteit van de lessen op basisschool WIJ is voldoende. Zo zien 
we over het algemeen dat het klassenmanagement in orde is. 
Daarnaast heerst er een taakgerichte werksfeer en zijn de 
leerlingen betrokken. Bovendien denken de leraren goed na over 
welke leerling welk werk krijgt. Op een aantal punten kan het team 
zich nog verder ontwikkelen. Zo vraagt de afstemming van de 
instructie om verbetering (zie ook Zicht op ontwikkeling). Allereerst 
lijken niet alle kinderen die een verlengde instructie nodig hebben, 
deze ook te krijgen. Daarnaast is het de vraag of tijdens de verlengde 
instructie de gekozen vorm en aanpak wel past bij de behoeften van 
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individuele leerlingen. Ook kan de instructie aan kwaliteit winnen 
door opnieuw met elkaar te kijken welke vakdidactische principes 
nodig zijn bij de verschillende vakken. 

4.2. Schoolklimaat 

Op basisschool WIJ mogen leerlingen zichzelf zijn 
De school draagt zorg voor het realiseren van een veilige 
leeromgeving voor haar leerlingen en voldoet aan de wettelijke eisen. 
De school meet jaarlijks de veiligheidsbeleving van haar leerlingen 
met een genormeerd instrument. Ook treedt de school tijdig en 
adequaat op bij incidenten en heeft een vertrouwenspersoon, die 
bekend is bij de leerlingen. Verder werkt de school preventief aan een 
positief schoolklimaat aan de hand van een lesmethode voor het 
bevorderen van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. 
Zowel de leerlingen als de ouders beamen dat de school hierin slaagt. 
Zij noemen basisschool Wij een plek waar veiligheid aandacht heeft en 
waar je jezelf mag zijn. Directie en team is er in geslaagd dit klimaat 
ook in het nieuwe gebouw te realiseren. 

4.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten zijn voldoende, maar laten risico's zien 
De eindresultaten van basisschool WIJ zijn voldoende. Voor de 
beoordeling van de onderwijsresultaten kijken wij naar de 
eindresultaten van de laatste drie schooljaren. Deze lagen in 2017 en in 
2018 boven de minimumnorm voor scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie en in 2016 onder de norm. Voor de resultaten in 
2016 en 2017 geldt dat we de gegevens van de beide schoollocaties 
waaruit basisschool WIJ is ontstaan, hebben samengenomen. Directie 
en intern begeleiders verwachten dat ook de resultaten van de huidige 
groep 8 boven de ondergrens zullen liggen. De huidige resultaten van 
de groepen daaronder laten echter grote risico's zien op meerdere 
vakgebieden. Het is noodzakelijk dat de school in beeld gaat brengen 
welke leerlingen achterstanden hebben opgelopen en vervolgens 
planmatig en gericht gaat werken aan het wegwerken van deze hiaten. 
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4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Meer aandacht voor garanderen basiskwaliteit is noodzakelijk 
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als onvoldoende. Vanuit 
haar stelstel van kwaliteitszorg heeft de directie de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces onvoldoende bewaakt en gestuurd op 
verbetering waar nodig. Daarmee is er sprake van een tekortkoming in 
de naleving van artikel 10 en 12 WPO. 
 
Directie en team van basisschool WIJ hebben de laatste jaren vanuit 
een heldere, doordachte visie met resultaat gewerkt aan 
realisatie van een nieuw onderwijsconcept. Samen met het betrekken 
van een nieuw gebouw heeft dit veel aandacht en tijd gevraagd. Mede 
als gevolg hiervan is er minder aandacht geweest voor het garanderen 
van de benodigde basiskwaliteit. De noodzakelijke verbetering van 
onderdelen van het onderwijsleerproces zoals de kwaliteit van de 
analyse en de vakdidactiek spelling is onvoldoende in beeld. Een 
aantal risico's zoals de schoolbrede lage resultaten op het gebied van 
spelling en rekenen zijn wel gezien. Hier ontbreekt het echter aan 
het tempo en de prioritering om tot noodzakelijke verbeteringen te 
komen, waardoor het nog te weinig oplevert voor de leerlingen 
(artikel 10 en artikel 12 lid 4 WPO). 
 
Professionele cultuur kan verder groeien 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. De directie en de 
teamleden werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van 
hun professionaliteit. Vanuit de visie om de verantwoordelijkheid laag 
in de organisatie te beleggen doet een ieder dit vanuit een eigen rol, 
bijvoorbeeld als unitleider of als vakspecialist. Het team verbetert de 
professionaliteit onder meer door individuele en teamscholingen. 
Samen met het gegeven dat zij vormen van samen leren gewend zijn, 
zorgt dit voor een basis om de kwaliteitscultuur verder te versterken. 
Zo kunnen de vakspecialisten een volgende stap zetten door de 
opgedane kennis meer te gaan vertalen naar de praktijk. Tenslotte 
willen we directie en team meegeven er alert op te blijven dat de 
verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen van 
onderwijskwaliteit niet te versnipperd raakt, waardoor onduidelijk kan 
zijn wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Tijdens het onderzoek was 
dit niet altijd helder. 
 
Verantwoording en dialoog op orde 
Wij beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog bij 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 32/47



 

basisschool WIJ als voldoende. Ouders roemen de wijze waarop zij zijn 
betrokken bij de keuze voor unitonderwijs en het betrekken van de 
nieuwbouw. Ook brengt de school met een toegankelijke website, 
schoolgids en een digitale omgeving de waarde die zijn hecht aan 
ouderbetrokkenheid in de praktijk. De ouders die wij spraken beamen 
en waarderen dit. Tenslotte organiseert de school tegenspraak via de 
medezeggenschapsraad 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: obs De Zomergaard 

5 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij openbare basisschool de Zomergaard. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op De Zomergaard als 
zeer zwak. Wij hebben ernstige tekortkomingen aangetroffen in zowel 
het onderwijsproces als in de resultaten en de kwaliteitszorg. 
Opvallend is dat begeleiding en ondersteuning van leerlingen vrijwel 
geheel ontbreekt en dat de school al jaren in zwaar weer verkeert, 
zonder dat dit heeft geleid tot effectief ingrijpen van het bestuur. 

5.1. Onderwijsproces 

Het onderwijsproces schiet op meerdere onderdelen tekort 
De missie van De Zomergaard is 'kleurrijk gepast onderwijs' maar het 
onderwijs op de school is niet afgestemd op wat leerlingen nodig 
hebben. De essentie van het probleem is het ontbreken van een 
systeem van begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. 
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Hierdoor kunnen de leerlingen geen ononderbroken ontwikkeling 
doormaken. Wij beoordelen zowel het zicht op de ontwikkeling als het 
didactisch handelen als onvoldoende. De standaard (extra) 
ondersteuning hebben wij tijdens het onderzoek toegevoegd en ook 
als onvoldoende beoordeeld. Wij constateren dat er sprake is van een 
tekortkoming in de naleving van artikel 8 lid 1, 4, 6, 8 en 11 WPO. 
 
De leerlingen krijgen niet wat ze nodig hebben 
Samen met observanten van de school hebben wij lessen 
geobserveerd in alle groepen van De Zomergaard. Tijdens de lessen 
valt het gebrek aan afstemming op en het feit dat de lessen 
vakdidactisch niet in orde zijn. De leraren maken een groepsplan voor 
een half jaar waarin zij de leerlingen uit hun klas indelen in drie 
verschillende ondersteuningsgroepjes. De leraren hebben twijfels bij 
het nut van dit document en dit is terug te zien in het handelen in de 
klas. De instructie is niet afgestemd op wat leerlingen nodig hebben. 
Leerlingen die extra uitleg en ondersteuning nodig hebben, krijgen 
deze niet omdat hun leraren niet onderzoeken waarom leerlingen 
stagneren in hun ontwikkeling. Zo kunnen leerlingen langdurig 
achteruit gaan en onvoldoende resultaten halen, zonder dat zij de 
hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast ligt de focus op De 
Zomergaard op het uitvoeren van de fasen van het instructiemodel 
dat de school hanteert. Er is echter te weinig aandacht voor de 
vakdidactische inhoudelijke invulling hiervan. Hierdoor is de instructie 
niet effectief en heeft het een te beperkt leereffect bij de leerlingen. 
 
De ondersteuning voldoet niet 
Wij hebben de standaard (extra) ondersteuning toegevoegd en met 
een onvoldoende beoordeeld omdat wij tijdens ons onderzoek zagen 
dat nieuwkomers niet het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. De 
school heeft sinds 2016 in totaal tien nieuwkomers opgenomen in 
verschillende groepen. De school heeft de beginsituatie van deze 
leerlingen onvoldoende in beeld gebracht op basis van leeftijd, mate 
van geletterdheid en mate van taalverwantschap. Ook heeft de school 
onvoldoende beeld van het onderwijs dat de leerling al op een 
(nieuwkomers)school in Nederland heeft gehad. Bovendien hanteert 
de school geen cyclische werkwijze van doelen stellen, 
onderwijsaanbod afstemmen, evalueren/analyseren en vervolgens 
zonodig bijstellen van doelen en onderwijsaanbod. 
 

5.2. Schoolklimaat 
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School leeft niet alle onderdelen van de zorgplicht na 
De Zomergaard is een zogenoemde 'Vreedzame school'. De school 
beschrijft in een veiligheidsbeleid hoe zij wil zorgen voor een veilige 
omgeving voor de leerlingen en welke verwachtingen zij heeft van 
hen, de leraren en andere bij de school betrokken personen. Zo treden 
leerlingen op als mediatoren op het plein en is er een leerlingenraad. 
De leerlingen die wij spraken geven aan zich veilig te voelen op school 
en de ouders die wij spraken bevestigen dit beeld. Toch leeft de school 
twee van de drie onderdelen van de zorgplicht voor sociale veiligheid 
niet na. 
Ten eerste monitort de school niet de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen. De school heeft in maart 2019 hierover van ons een 
handhavingsbrief ontvangen met een herstelopdracht (artikel 4c lid 1 
onder b WPO). Tot op heden heeft de school niet aan deze 
herstelopdracht voldaan. 
Ten tweede geeft de school aan dat er een vertrouwenspersoon annex 
anti-pestcoördinator is voor de leerlingen, maar de leerlingen zijn 
hiermee niet bekend (artikel 4c lid 1 onder c WPO). De school heeft 
toegezegd dat deze persoon zich zo spoedig mogelijk bekend 
maakt bij de leerlingen. 
 

5.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten zijn onvoldoende 
De school behaalt met haar leerlingen eindresultaten die niet in 
overeenstemming zijn met de gestelde wettelijke norm (artikel 10 
WPO en de Regeling leerresultaten PO 2018). Wij beoordelen deze 
standaard dan ook met een onvoldoende. 
 
In 2017, 2018 en 2019 hebben de opeenvolgende groepen 
schoolverlaters een resultaat behaald dat onder de wettelijke 
ondergrens ligt. Aan het begin van dit schooljaar was de prognose 
voor 2019 al slecht, zowel voor taal als voor rekenen stonden de 
leerlingen er niet goed voor. Hoewel de school dit wist én er sinds 
september een advies lag van een externe partij om een plan van 
aanpak te maken voor groep 7/8 om het tij te keren, is dit plan niet 
gemaakt. Het effect van het vrijwel geheel ontbreken van een systeem 
van begeleiding en ondersteuning van de leerlingen, zoals hierboven 
beschreven, komt hier duidelijk naar voren. 
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5.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur ontbreken al geruime tijd 
Bij het bestuur leven al langere tijd zorgen over de kwaliteit van het 
onderwijs op De Zomergaard. Deze zorgen zijn bevestigd door een 
onderzoek dat aan het begin van dit schooljaar is uitgevoerd door een 
externe partij. Toch heeft dit niet geleid tot ingrijpen op de school om 
de kwaliteit te verbeteren. Wij constateren dan ook dat het bestuur 
geen zorg heeft gedragen voor de kwaliteit van het onderwijs op De 
Zomergaard (artikel 10 en artikel 12 lid 4 WPO). 
De kwaliteitszorg van de school schiet ernstig te kort. Dit blijkt uit het 
volgende. Schoolbreed geven de zorgelijke tussen- en eindresultaten 
van de leerlingen op meerdere vakgebieden al geruime tijd aanleiding 
tot een diepgaande analyse. Hoe komt het dat de prestaties van de 
leerlingen zo tegenvallen? Liggen de oorzaken hiervan mogelijk in het 
aanbod, de onderwijstijd, het didactisch handelen, de leerlingenzorg 
of ergens anders? De school heeft dit niet onderzocht. Het rapport van 
de externe partij heeft pas na een aantal maanden geleid tot een 
verbeterplan. Urgentiebesef lijkt te ontbreken op De Zomergaard. De 
doelen in het verbeterplan zijn niet concreet en niet gebaseerd op een 
analyse van de problematiek op de school. Bestuur, directie en leraren 
trekken te weinig gezamenlijk op vanuit een verbetercultuur en 
professionaliteit om aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. 
Er zijn grote verschillen als het gaat om het referentiekader van 
waaruit gedacht wordt. Dat geldt ook voor het reflectievermogen. 
Niet alle leraren zijn even kritisch over de actuele verbeterpunten en 
de eigen rol daarin. Daarnaast houden de leraren geen 
bekwaamheidsdossiers bij (artikel 32b WPO). 
 
Verantwoording en dialoog is voldoende 
Door middel van de schoolgids, het schoolplan, de website en 
nieuwsbrieven verantwoordt de school zich aan de ouders. De 
informatie die de school verstrekt is overigens vrij summier en duiding 
ontbreekt veelal. Zo geeft de school beperkte informatie over de 
resultaten die zij bereikt met het onderwijsleerproces. Geen 
informatie is beschikbaar over de gedane bevindingen ten aanzien van 
het stelsel van kwaliteitszorg en de maatregelen die naar aanleiding 
daarvan zijn getroffen. De oorzaak hiervan ligt echter in het feit dat de 
school dit zelf niet helder heeft. De ouders die wij spraken geven aan 
redelijk te tevreden te zijn over de informatievoorziening. Ook de 
tegenspraak op de school functioneert naar behoren. Wij beoordelen 
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deze standaard, ondanks verschillende aandachtspunten, derhalve 
met een voldoende. 

5.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Blink basisonderwijs 

6 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Blink basisonderwijs. 
 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op Blink basisonderwijs is 
onvoldoende. Wij hebben meerdere tekortkomingen in het 
onderwijsproces aangetroffen. Zowel het aanbod, het zicht op de 
ontwikkeling als het didactisch handelen zijn onvoldoende. De directie 
heeft hier zicht op en stuurt op verbetering. De eerste positieve 
effecten hiervan worden voorzichtig zichtbaar. Zo is er in 2019 
een voldoende eindresultaat behaald na meerdere jaren op rij waarin 
de schoolverlaters een resultaat haalden dat onder de wettelijke 
ondergrens lag. 

6.1. Onderwijsproces 

Een deel van het aanbod voldoet niet aan de kerndoelen 
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Het aanbod voor de wereldoriënterende vakken voldoet in de opzet 
aan de kerndoelen, maar in de uitvoering niet. Wij beoordelen daarom 
deze standaard met een onvoldoende. 
 
Op Blink basisonderwijs werken de leerlingen in de ochtend aan de 
basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Het 
aanbod hiervoor voldoet aan de kerndoelen. In de middag nemen de 
leerlingen deel aan workshops. In deze workshops bieden de leraren 
het onderwijs in de zaakvakken en kunst, cultuur, techniek en sociale 
vaardigheden geïntegreerd en thematisch aan. Gedurende de week 
vindt een deel van de workshops in de eigen jaargroep plaats. De 
andere helft van de workshops vindt groepsdoorbroken plaats en 
hiervoor mogen de leerlingen zelf een keuze maken. Hoewel wij zien 
dat de school voor het aanbod in de workshops leerlijnen heeft 
uitgezet die zij koppelt aan de kerndoelen, is dit in de uitwerking in de 
praktijk onvoldoende zichtbaar. Het is niet helder aan welke 
leerdoelen de leerlingen in de workshops werken, noch hoe de leraren 
de ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vakgebieden 
volgen en hierop sturen in hun onderwijs. Daarnaast is het niet 
duidelijk hoe de leraren het onderwijs afstemmen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 die 
tegelijkertijd aan dezelfde workshop deelnemen. Dit geldt ook voor 
het aanbod in groep 1-2. Dit aanbod lijkt onvoldoende doelgericht, 
komt vrijblijvend over en sluit niet aan op de leerinhouden van groep 
3. Positief is dat de school deze tekortkomingen zelf al onderkend 
heeft en aangeeft te gaan werken aan de inhoud en de 
doelgerichtheid van de workshops en een registratiesysteem van 
hetgeen geleerd is door de leerlingen middels portfolio's. Ook werkt 
de school aan het verbeteren van het beredeneerde aanbod voor de 
kleuters. Het is echter nog niet zover en wij constateren dan ook dat er 
op dit moment sprake is van een tekortkoming in de naleving van 
artikel 8 lid 1 en artikel 9 lid 9 WPO. 
 
Het zicht op de ontwikkeling moet verbeteren 
De leraren op Blink hebben de pedagogische onderwijsbehoeften van 
hun leerlingen scherp in beeld maar dit geldt niet voor de didactische 
onderwijsbehoeften. Hierdoor is het onderwijs onvoldoende 
afgestemd op wat leerlingen nodig hebben en draagt de school 
onvoldoende zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van groepen 
leerlingen (artikel 8 lid 1 WPO). We beoordelen de standaard zicht op 
ontwikkeling dan ook met een onvoldoende. 
 
De leraren op Blink basisonderwijs zijn sterk in het volgen van de 
ontwikkeling van de leerlingen vanuit het welzijn. De ouders die wij 
spraken, bevestigen het beeld dat de leerlingen gezien en gehoord 
worden. De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen brengen de 
leraren in beeld door methodegebonden en methode-onafhankelijke 
toetsen af te nemen. De school neemt echter onvoldoende 
vervolgstappen. Tijdens de lessen valt op dat leerlingen die gezien hun 
resultaten verlengde instructie nodig hebben, deze niet krijgen. De 
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school kan bovendien ook niet zichtbaar maken dat zij zoekt naar 
verklaringen wanneer de resultaten van (groepen) leerlingen 
tegenvallen of stagneren. Ook is te weinig zichtbaar, noch in 
onderliggende documenten, noch in de lespraktijk, dat leraren op 
planmatige wijze gerichte hulp en ondersteuning geven aan leerlingen 
die dat nodig hebben. Bovendien is de evaluatie van hulp die wél 
geboden wordt, zeer summier. Hierdoor gaan leraren soms lang door 
op een ingeslagen weg zonder dat dit (voldoende) effect heeft. Het is 
belangrijk dat de leraren de didactische onderwijsbehoeften van de 
leerlingen in beeld krijgen én hierop gaan handelen. 
 
De kwaliteit van de instructie is onvoldoende 
Samen met observanten van de school hebben wij de lessen op Blink 
waargenomen. Wij constateren met elkaar dat de leerlingen niet goed 
les krijgen waardoor zij onvoldoende tot leren komen (artikel 8 lid 1 
WPO). Ook de standaard didactisch handelen (OP3) beoordelen wij 
dan ook met een onvoldoende. 
 
De instructie die de leraren op Blink geven is onvoldoende duidelijk en 
doelgericht. Een eerste aangrijpingspunt voor verbetering is om de 
lessen beter te plannen en voor te bereiden en vooraf na te denken 
welke onderwijsinhouden passen bij de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij zien daarnaast dat in 
verschillende groepen de betrokkenheid van de leerlingen bij de les 
onder de maat is. Te veel leerlingen letten niet op tijdens de les of zijn 
niet taakgericht aan het werk. Bovendien lekt er onderwijstijd weg 
door onrust en activiteiten in de klas die weinig met leren te maken 
hebben. Tenslotte kan de school het klassenmanagement verbeteren. 
De leraren sturen te weinig op zelfstandigheid en een goede 
werkhouding van de leerlingen. Leerlingen benutten de ruime die 
leraren zelf creëren, waardoor het klimaat in de klas te weinig op leren 
gericht is.  De leraren mogen duidelijke kaders stellen en hier 
consequent mee omgaan. 
 

6.2. Schoolklimaat 

De veiligheid is voldoende 
De school voldoet aan de wettelijke eisen aangaande haar zorgplicht 
voor een veilige omgeving. Zij monitort de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen, er is een veiligheidsbeleid en er zijn twee sociale 
veiligheidscoördinatoren. Het is wel belangrijk dat deze coördinatoren 
zich ook bekend maken bij de leerlingen want de leerlingen zijn hier 
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nu niet van op de hoogte. We hebben afgesproken met de school dat 
zij dit spoedig in orde maakt. De leerlingen die wij hebben gesproken 
geven aan zich veilig te voelen op school. De ouders die wij spraken, 
bevestigen dit beeld. 

6.3. Onderwijsresultaten 

Een positieve trendbreuk in 2019 
Wij beoordelen de resultaten op Blink basisonderwijs als voldoende 
omdat, na drie jaren op rij van eindresultaten die onder de wettelijke 
ondergrens liggen, het resultaat van de schoolverlaters in 2019 
hierboven ligt. Wel zijn de resultaten die de leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan halen nog kwetsbaar. Het is belangrijk dat de 
schoolop korte termijn nog meer grip gaat krijgen op de resultaten 
van leerlingen. Een goede analyse van de leerachterstanden gevolgd 
door een gericht plan van aanpak om deze achterstanden weg te 
werken is hiervoor noodzakelijk. Bovendien moet de school preventief 
gaan handelen en zich continu afvragen of leerlingen zich voldoende 
ontwikkelen en hoe de school hen beter kan ondersteunen of 
begeleiden. 

6.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Directie heeft zicht op de kwaliteit en werkt aan verbetering 
Wij beoordelen de kwaliteitszorg met een voldoende omdat de 
anderhalf jaar geleden aangetreden directeur zich bewust is van de 
verbeteringen die noodzakelijk zijn in de kwaliteit van het onderwijs 
en met haar team al de nodige stappen in de goede richting heeft 
gezet. Vooral in het onderwijsproces moet er desalniettemin nog veel 
gebeuren om te voldoen aan de basiskwaliteit.  
 
Aan het begin van dit schooljaar hebben bestuur en school een audit 
laten afnemen op de school door een externe partij. Het rapport 
hiervan maakt duidelijk dat er veel verbeterd moet worden in het 
onderwijsproces, de resultaten en de kwaliteitszorg. Dit schooljaar 
heeft de directie, met hulp van buitenaf, vervolgens met het team 
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gewerkt aan het verbeteren van het didactisch handelen, het aanbod 
en de rust en veiligheid op school. Ook evalueert het team de 
resultaten van de leerlingen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Uit 
de gesprekken die wij voerden op de school blijkt dat er al de nodige 
verbeteringen in gang zijn gezet maar basiskwaliteit wordt hiermee 
nog niet gehaald. De criteria en normen voor zowel de resultaten als 
voor de verschillende componenten van het onderwijsproces moeten 
duidelijk worden. Wanneer is de school tevreden over het aanbod, 
de leertijd en het handelen van de leraren? Het is belangrijk dat de 
school gaat beschikken over een concreet uitgewerkt verbeterplan 
waarin doelen zijn geformuleerd in leerkrachtgedrag en die gekoppeld 
zijn aan prestatie-indicatoren en een tijdpad. Hiermee kan de directie 
de school steviger onderwijskundig gaan aansturen. 
 
Het leren met en van elkaar is op gang gekomen 
De nieuwe directeur geniet een groot vertrouwen van het team en 
door haar focus op de verbeterslag die nodig is, is de kwaliteitscultuur 
verbeterd. Wij beoordelen deze standaard dan ook met een 
voldoende. 
 
Op Blink basisonderwijs spreken de leraren weer over onderwijs, 
scholen zij zich gezamenlijk om hun didactisch vaardigheden aan te 
scherpen en onderzoeken zij met elkaar de resultaten van hun 
onderwijs, afgezet tegen de ambities die zij zich gesteld hebben. Om 
vanuit deze professionele houding een kwaliteitsslag te kunnen 
maken is het nog wel nodig dat ieders rol in het verbetertraject 
duidelijker wordt. Een concreet verbeterplan (zoals hierboven 
beschreven) is hiervoor noodzakelijk met hieraan gekoppeld 
geregelde lesbezoeken en feedback en reflectie gericht op de kwaliteit 
van het lesgeven vanuit een planmatige context. 
 
De school betrekt ouders bewust bij het onderwijs 
Blink basisonderwijs is een sociocratische school waarin iedere stem 
telt. Dit is goed zichtbaar in de manier waarop school de dialoog 
aangaat met ouders. Wij beoordelen deze standaard met een 
voldoende. 
 
Blink basisonderwijs is een kleinschalige, laagdrempelige school. 
Ouders worden uitgenodigd om mee te denken over het onderwijs en 
hun stem wordt gehoord en serieus genomen. Tegenspraak is 
georganiseerd doordat er een medezeggenschapsraad is. De school 
verantwoordt zich middels schoolgids, nieuwsbrieven en website. 
 

 

6.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
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geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 7 . 
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 vernieuwde inspectietoezicht is door het bestuur van Trinamiek 
ervaren als een werkwijze die de verantwoordelijkheid van het bestuur 
met name als het gaat om de aandacht voor het kwaliteitsbeleid beter 
in positie brengt. 
In het startgesprek kregen wij ruim voldoende gelegenheid de 
onderwijsinhoudelijke en organisatorische koers van de nog jonge 
organisatie Trinamiek toe te lichten en de wijze waarop de 
bedrijfsvoering is ingericht. 
 
Wij stellen met genoegen vast dat de inspectie ons kwaliteitsbeleid 
goed doordacht vindt. Wij erkennen tegelijk dat het nog jong en pril is. 
Met de ‘foto van vandaag’ hebben wij de uitwerking en de 
opbrengsten van dit beleid nog onvoldoende kunnen laten zien. Het 
bestuur heeft veel vertrouwen dat dit beleid in de komende tijd nog 
zichtbaarder wordt en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs op 
onze scholen. 
 
De inspectie stelt vast dat de organisatie is opgebouwd vanuit een 
gedeeld beeld over onderwijsinhoud, hoe met elkaar samen te werken 
en hoe met elkaar om te gaan. 
Het bestuur onderschrijft dat inzicht en constateert dat in de drie jaar 
dat Trinamiek bestaat er een gezamenlijke identiteit is gecreëerd die 
breed in de organisatie wordt gedragen en ook zichtbaar is. 
 
Bij de vernieuwingsscholen Blink en WIJ hebben de inspectie en de 
scholen lastige momenten in de dialoog ervaren. Wij denken graag 
met de inspectie mee om in de voor Trinamiek waardevolle diversiteit 
van onderwijsvormen elkaar goed te blijven verstaan binnen de 
kaders van het inspectietoezicht. Dat daarbij de basis op orde dient te 
zijn is vanzelfsprekend een gedeeld standpunt. Wij hebben het 
gewaardeerd dat we hierop met de inspectie in een open gesprek 
hebben kunnen reflecteren. 
Het bestuur deelt de zorg rond de kwaliteit van het onderwijs op 
basisschool De Zomergaard. Helaas heeft dit moeten leiden tot 
ingrijpende maatregelen. Er wordt hard gewerkt aan een herstelplan 
om zo snel mogelijk de kwaliteit van het onderwijs weer naar het 
gewenste niveau te brengen. 
 
De bedrijfsvoering bij Trinamiek is op orde. Daar is in de 
achterliggende jaren hard aan gewerkt. 
Wat betreft de verantwoording van de gelden voor Passend Onderwijs 
zijn wij in overleg met het samenwerkingsverband druk bezig om de 
inzet van deze gelden meer inzichtelijk te maken. Het bestuur hecht er 
grote waarde aan om de besteding van deze middelen zo transparant 
mogelijk te verantwoorden. 
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Drie jaar na de totstandkoming van Trinamiek staat de organisatie 
stevig. Het bestuur beschouwt de monitoring en daar waar nodig 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen voor 
de komende jaren als een speerpunt van beleid. 
Het bestuurlijk inspectietoezicht heeft ons daar alleen maar meer toe 
gemotiveerd. 
Wij danken de inspectie voor de constructieve gesprekken in de 
achterliggende periode. 
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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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