Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 18 februari 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 Katholiek
Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken. We hebben onderzocht
of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed
onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Stg. Kath. Praktijkonderwijs
Amersfoort en omstreken
Bestuursnummer: 45697
Onderzoeksnummer: 300312

School onder bestuur: De Baander

Wat gaat goed?
Het bestuur en de school werken in gezamenlijkheid aan het
aanbieden van zo goed mogelijk onderwijs. Alle mensen die binnen de
school werken zijn zich bewust van de doelgroep, namelijk leerlingen
die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs, en zetten zich in om
deze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Dit kan steeds beter
omdat het bestuur en de school meer zicht en grip krijgen op het
proces binnen het onderwijs dat noodzakelijk is voor het type leerling
dat op de Baander haar onderwijs volgt. Dit zorgt er ook voor dat het
bestuur en de school steeds beter weten deze leerlingen daar te
brengen waar zij horen na afloop van of tijdens hun schoolcarrière.

Totaal aantal leerlingen: 212
BRIN: 03SX|00

Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat kan beter?
De continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag van het bestuur is
niet volledig. Een aantal onderdelen kan worden verbeterd.
Vervolg
De Stichting Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken
valt onder regulier toezicht. Dit betekent dat de inspectie jaarlijks de
prestaties van de school analyseert.
Wanneer we ernstige risico's zien op de school, kunnen we besluiten
de school te bezoeken.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in november en december 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Katholiek Praktijkonderwijs
Amersfoort en omstreken. 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 drie deelvragen:
1. Heeft het bestuur/directie doelen afgesproken met de school,
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/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek richt zich met de drie deelvragen op de standaarden
binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel
beheer.
Omdat onder Katholiek Praktijkonderwijs Amersfoort en omstreken
slechts één school met één afdeling ressorteert, De Baander, wordt dit
bevoegd gezag als een 'éénpitter bestuur' beschouwd. Om deze reden
betreffen onze oordelen op de standaarden 'Kwaliteitszorg (KA1)',
'Kwaliteitscultuur (KA2)' en 'Verantwoording en dialoog (KA3)' zowel
het bestuurs- als het schoolniveau.
Wij hebben de school recent onderzocht. Aanleiding vormde het in
vergelijking met andere scholen voor praktijkonderwijs hoge aantal
verlengingen van inschrijving van leerlingen boven de 18 jaar. Dit
onderzoek is in januari 2019 afgerond en openbaar gemaakt. De
kwaliteit van het onderwijs werd als Voldoende beoordeeld.
Tijdens het onderzoek in november 2018 werd een wettelijke
tekortkoming aangetroffen op het gebied van 'Zicht op ontwikkeling
en begeleiding' (OP2). Wij hebben het herstel onderzocht.
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Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid

●

FB3 Rechtmatigheid

●

Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school De Baander is ingericht. De informatie over de kwaliteit van
deze school betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van
het Onderwijs. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd, de leerlingvolgsystemen onderzocht en
gesprekken gevoerd met het bestuur, de directeur onderwijs, leden
van de raad van toezicht, leden van de medezeggenschapsraad,
zorgcoördinatoren, stagecoördinatoren en docenten.
In november 2018 is er een Kwaliteitsonderzoek gedaan, waarbij de
standaarden 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding' (OP2), 'Didactisch
handelen' (OP3), 'Veiligheid' (SK1), 'Kwaliteitszorg' (KA1) en
'Kwaliteitscultuur' (KA2) als voldoende zijn beoordeeld. Er
werden binnen de standaard 'Zicht op ontwikkeling en begeleiding'
tekortkomingen geconstateerd die mee zijn genomen binnen het
huidige onderzoek naar bestuurlijke kwaliteitszorg. Daarnaast is de
standaard Kwaliteitszorg opnieuw onderzocht, vanwege de recent
aangepaste bestuursconstellatie, de ontwikkelingen binnen het
interne toezicht en de recent vastgelegde verantwoordelijkheden van
de verschillende geledingen binnen de organisatie. Verantwoording en
dialoog (KA3) maakt ook deel uit van dit onderzoek, omdat deze
standaard niet is onderzocht tijdens het voornoemde
Kwaliteitsonderzoek. Kwaliteitscultuur is tijdens het voorgaande
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onderzoek met een voldoende beoordeeld en dit hebben wij tijdens
het huidige onderzoek geverifieerd.

Legenda

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. 24c, lid 2 en 3 WVO.
• Vrijwilligheid ouderbijdrage, art. 24a, lid 1d, in samenhang met
art. 27, tweede lid, WVO.
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld,
art. 3a WVO.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

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.
Er zijn geen signalen over Stichting Katholiek Praktijkonderwijs
Amersfoort en omstreken en de school De Baander bij ons
binnengekomen die opvolging vereisen.

G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

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 Baander.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuurs/directieniveau
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 onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie
op schoolniveau, laten we de beschrijving hiervan achterwege op
schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
De kwaliteit van het bestuur is op orde. Het bestuur heeft voldoende
zicht op de kwaliteit van haar school en stuurt effectief op
onderwijsontwikkeling.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is op orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen 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
onderzochte standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze
oordelen geven we een kwalitatieve beschrijving van het
kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
KA1 Kwaliteitszorg
De Kwaliteitszorg van het bestuur beoordelen we als Voldoende.
Evenals het onderzoek in 2018 zien we dat er een stelsel van
kwaliteitszorg is ingericht waarin op basis van afgesproken doelen
wordt gewerkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. We zien
hierbinnen ook de verbeteringen die binnen een jaar zijn
bewerkstelligd.
Twee jaar geleden is er voor gekozen om de
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verantwoordelijkheidsverdeling en het interne toezicht opnieuw vast
te leggen (zie KA3) en om het stelsel van kwaliteitszorg verder te
professionaliseren na de instelling van het nieuwe bestuur. Na een
analyse door een extern bureau zijn er tactische doelen opgesteld
(aanbod, professionele cultuur en school en maatschappij), waarbij via
interne werving expertgroepen (professionele leergemeenschappen;
PLG's) zijn opgericht die zich bezighouden met doelverwezenlijking
(algemeen vormende vakken, teamontwikkeling, schoolveiligheid en
arbeidstoeleiding). De onderwerpen waar de PLG's zich mee bezig
houden vallen binnen de tactische doelen en zijn verwerkt in gerichte
doelen zoals opgenomen in de jaarcyclus. De beschreven tactische
doelen en de manier waarop de PLG's aan de slag zijn gegaan met het
hoofddoel van hun bestaan en de subdoelen die daarmee
samenvallen in de jaarcyclus hebben gezorgd voor een
professionelere cultuur en een aangepast aanbod voor de leerling.
Deze ontwikkeling heeft zich het afgelopen jaar ook doorgezet. Dit is
te zien in de stappen die zijn gezet binnen de gemaakte analyses van
de uitstroom en doorstroom van leerlingen, het afscheid nemen van
bepaalde aangeboden onderdelen van vakken en het aanbieden van
vakcertificaten die beter passen binnen de huidige arbeidsmarkt.
De analyse, ontwikkeling en uitvoering van de tactische doelen
bevinden zich nog op verschillende fases binnen de door het bestuur
geformuleerde PDCA-cyclus. De cyclus is nog niet rond. Wij
beoordelen het wel als Voldoende en zien dat er ook het afgelopen
jaar stappen gezet zijn in de richting van een volledig stelsel van
kwaliteitszorg. Dit is goed terug te zien in het verbeterde zicht op de
ontwikkeling en de bijpassende begeleiding van leerlingen.
De volgende stap in de ontwikkeling van het bestuur (en daarmee de
school) is de stap van naast de constante sturing op de dagelijkse
onderwijspraktijk de stap naar meer strategische doelen, zoals de
samenwerking met externe stakeholders en de plaats van de school in
de regio.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
KA2 Kwaliteitscultuur
Het oordeel Voldoende op kwaliteitscultuur blijft staan. Wij hebben
geen contra-indicaties gevonden waarop wij ons oordeel zoals
beschreven in het rapport van januari 2019 aan moeten passen.
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
KA3 Verantwoording en dialoog
De manier waarop het bestuur intern en extern verantwoording aflegt
over de bereikte resultaten beoordelen we als Voldoende.
Twee jaren geleden is begonnen met de verdere professionalisering
van het interne toezicht en het vastleggen van de
verantwoordelijkheden, doelen en communicatie met en door de
verschillende geledingen die verantwoordelijk zijn voor het interne
toezicht en de instemming met of advisering over het beleid.
De Medezeggenschapsraad (MR) werd daarvoor goed en tijdig
voorzien van informatie, maar wordt tegenwoordig veel pro-actiever
betrokken bij de besluitvorming op de onderdelen waarin zij
instemmingsrecht hebben. Een voorbeeld hiervan is de weg tot en de
instemming met de nieuwe urennorm voor de docenten. Dit geldt ook
voor de adviserende rol die de MR op bepaalde vlakken heeft. De
aangeleverde stukken worden mondeling besproken, zowel met het
bestuur als onderling. Waarna er een dialoog wordt gevoerd op
inhoud en actief wordt gevraagd om advies vanuit het bestuur. Binnen
de jaarcyclus van de doelen van het bestuur en de school zijn er zeven
gesprekken met de MR ingepland.
De medezeggenschapsraad is uitgebreid met twee ouders van
leerlingen en een personeelslid. De personeelsgeleding is gekozen of
indien er slechts één kandidaat was toegevoegd aan de MR. Ook
hebben verschillende leden van de MR cursussen gevolgd om zich
verder te professionaliseren in hun rol als MR-lid.
De verdere professionalisering en vastlegging van de
verantwoordelijkheden heeft ook gezorgd voor een duidelijkere rol en
koers van de Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft hierbij gekozen
voor een toezichtmodel waarin de maatschappelijke context een
grote rol speelt en waarin een bestuurlijke entiteit die zowel
uitvoerend als toezichthoudend is niet meer wordt geaccepteerd.
Hierbinnen is een grote verandering de aanpassing van de
agendasetting. De RvT voert een onderling overleg, voordat het in
gesprek gaat met het bestuur en gebruikt hiervoor de vastgelegde
punten in de jaarcyclus die uit de tactische doelen komen zoals in
onderling overleg met het bestuur en de MR vastgelegd. De
rolverandering voor het bestuur en de RvT zorgt ervoor dat het
bestuur meer ruimte heeft om dagelijks leiding te geven. Daarnaast
is de werkgeversverantwoordelijkheid van de RvT richting het bestuur
en de toezichthoudende functie op het gebied van de financiën
hiermee duidelijk belegd.
De RvT heeft via geplande bezoeken aan de werkvloer en afspraken
met de MR meer zicht gekregen op de lopende dagelijkse zaken
binnen de school. Ook heeft de RvT meer zicht gekregen op haar eigen
functioneren via het aftappen van externe stakeholders in de aanloop
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naar het jaargesprek met het bestuur en door een extern bureau
uitgevoerd 360 graden feedbackgesprek. Hiermee geeft de RvT in
voldoende mate uitvoering aan het interne toezicht.
Het bestuur communiceert intern actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en over die van zijn school door middel van zeven
jaarlijkse gesprekken met de RvT en de MR, overleg met de
leerlingenraad en extern via collegiale visitaties vanuit verschillende
instanties, het bestuursverslag en de dialoog met externe
stakeholders. Ontwikkelpunten zijn de verdere uitbreiding van de
externe communicatie gebaseerd op de output van de interne
toezichthouder en de bepaling van de plaats die de school inneemt
binnen het samenwerkingsverband. Hierbij kan ook gekeken worden
naar de eigen ontwikkeling binnen het samenwerkingsverband om zo
te komen tot het best mogelijke passende onderwijs en het bieden
van een reëel aanbod. Het bestuur is zich hiervan bewust en stuurt
hier actief op.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële 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 is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

12,36

12,65

6,12

5,93

5,50

4,92

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,93

0,93

0,89

0,89

0,88

0,87

Weerstandsvermogen

< 5%

89,30%

83,73%

70,55%

67,65%

60,99%

54,07%

Huisvestingsratio

> 10%

5,12%

13,14%

12,96%

13,18%

9,24%

8,99%

Rentabiliteit

< 0%

9,70%

-2,87%

-7,81%

-12,66%

-7,65%

-6,98%

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.
Het bestuur heeft voldoende vermogen om de verwachte negatieve
resultaten op te vangen.
In 2017 en 2018 is de huisvestingsratio aan de hoge kant en komt het
boven de signaleringswaarde uit. Ook voor 2019 wordt dit verwacht.
Dit wordt verklaard doordat tijdelijk de dotatie van de voorziening
groot onderhoud is verhoogd in verband met de renovatie en de
verduurzaming van het pand. Vanaf 2020 daalt de huisvestingsratio
weer.
We wijzen het bestuur op de volgende aandachtspunten.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)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 Rjo worden
namelijk toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• De toelichting bij de begroting voor de leerling/docent aantallen.
De belangrijkste ontwikkelingen die het bestuur de komende drie
jaar verwacht (en de onderbouwing zijn voor de begrote leerling/
docent aantallen) ontbreken.
• De toelichting over de inrichting en werking van een systeem
interne risicobeheersings- en controlesysteem. Wij zien een
(beperkte) toelichting over de manier waarop dit systeem is
ingericht. Wij zien echter nog geen toelichtingen over welke
resultaten met dit systeem zijn behaald.
• Het verslag van het toezichthoudend orgaan. Wij willen
meegeven om naast de uitgevoerde werkzaamheden ook de
resultaten die zijn bereikt met zijn handelen op te nemen. Op dit
moment ontbreekt een dergelijke beschrijving in het
bestuursverslag.
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Ten slotte geven we het bestuur in overweging om een nadere
beschrijving op te nemen inzake de Code Goed Bestuur. Het bestuur
dient conform artikel 24e1 lid 1b Wet op het Voortgezet Onderwijs in
het bestuursverslag de door het bestuur gehanteerde Code Goed
Bestuur dan wel een afwijking van die Code Goed Bestuur te
vermelden. De vermelding in hoeverre de organisatie voldoet aan de
bepalingen uit de Code Goed Bestuur en een uitleg voor eventuele
afwijkingen ontbreekt in het bestuursverslag.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed 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. Op welke
manier het toezichthoudend orgaan daar uitvoering aan heeft
gegeven 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.
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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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Wettelijke vereisten Schoolplan
Voorafgaand en lopende het
onderzoek bleek dat het
'Schoolondernemingsplan 2018 2022' niet volledig was en hierdoor
niet voldeed aan artikel 24 van de
WVO. Het bestuur heeft de
tekortkomingen binnen het
schoolplan hersteld.

Het bestuur moet het schoolplan
aanvullen met de voorgeschreven
informatie en binnen drie maanden
na vaststelling van dit rapport een
bijgesteld schoolplan indienen bij de
inspectie.

Het bestuur heeft ons tijdens de
periode van hoor en wederhoor
geïnformeerd over de voortgang van
de herstelopdracht en voldaan aan
deze herstelopdracht.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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3 . Onderzoek tekortkomingen op
schoolniveau
In dit hoofdstuk lichten wij onze oordelen toe op de herstelopdracht
die in het rapport van 22 januari 2019 was afgegeven. Tijdens dat
voorgaande onderzoek is de standaard 'Zicht op ontwikkeling en
begeleiding' (OP2) met een voldoende beoordeeld, maar waren er ook
tekortkomingen.

3.1. De Baander, praktijkonderwijs

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
We beoordelen de standaard als Voldoende. Tijdens het voorgaande
onderzoek werden er tekortkomingen geconstateerd binnen het
opslaan van informatie over de ontwikkeling van de leerling. De
school en het bestuur hebben deze tekortkomingen adequaat
opgepakt en via gerichte acties verbeterd. Hiermee is aan de
herstelbepaling voldaan.
Tijdens het Kwaliteitsonderzoek van november 2018 is geconstateerd
dat het individueel ontwikkelingsplan (IOP) en het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) niet de vorm hadden van een
overzichtelijk document. Deze IOP's en OPP's stonden opgeslagen in
het leerlingvolgsysteem (LVS), mappen van docenten en portfolio's
van leerlingen. De school en het bestuur waren op dat moment al
bezig met verbetermaatregelen op voornoemd vlak die ook
betrekking hadden op het beperken van het aantal aanvragen voor
verlengingsduur van de op de school ingeschreven leerlingen. Deze
verbetermaatregelen zijn hierdoor in een stroomversnelling
terechtgekomen. De school en het bestuur hebben op de korte termijn
ingezet op (1) een werkgroep herstelbepaling, op (2) clustering binnen
niveaugroepen, (3) een herindeling van de opbouw van de leerjaren en
(4) overgangs- en doorstroomvergaderingen in de bovenbouw. De
laatste drie verbetermaatregelen liepen al voorafgaand aan het
onderzoek van november 2018.
De werkgroep herstelbepaling (1) is opgericht na het voorgaande
onderzoek en heeft na advisering van een extern
onderwijsadviesbureau ingezet op het verbeteren van het LVS waarin
het leerrendement en de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen
wordt bijgehouden en opgeslagen. Het voorgaande LVS voldeed niet
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aan het volgen van het type leerling zoals aanwezig op De Baander. Na
een zelfontwikkelde papieren versie wordt sinds december 2019 de
ontwikkeling van leerlingen gevolgd via een met input van de
werkgroep gegenereerd digitaal LVS. De leerlingen zijn binnen dit LVS
op niveaugroep (2) ingedeeld en deze niveaugroepen zijn gebaseerd
op toetsen Rekenen en Nederlands, de informatie vanuit het primair
onderwijs en een sociaal-emotionele component. Daarnaast heeft de
school de (3) structuur van de leerjaren een nieuwe indeling gegeven
en wordt de overgang, de doorstroom en uitstroom van leerlingen in
de bovenbouw niet alleen meer bepaald door de mentor/docent van
de leerling maar door regelmatige (4) overgangs- en
doorstroomvergaderingen in het vierde en vijfde leerjaar. Hierdoor
heeft de school en het bestuur beter zicht op hoe een leerling
binnenkomt, welk pad hij/zij nodig heeft om een ononderbroken
leerontwikkeling door te maken en op welk niveau of waarnaartoe
een leerling uitstroomt.
De school en het bestuur hebben door bovenstaande zicht gekregen
op de ontwikkeling van leerlingen binnen de niveaugroepen en de
leerjaren en meer grip gekregen op de doorstroom en uitstroom van
leerlingen. De volgende stap binnen deze ontwikkeling is de hele
opgezette cyclus van kwaliteitszorg doorlopen en de borging hiervan
bestendigen. Zo kan de school en het bestuur ook zicht krijgen op de
ontwikkeling van leerlingen op schoolniveau.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
In december 2019 heeft het 4 jaarlijks onderzoek vanuit de inspectie
plaatsgevonden. Als team hebben we het als een goed bezoek
ervaren. De inspectie heeft door middel van verschillende gesprekken
en het analyseren van documenten geconcludeerd dat het team en
het onderwijs op De Baander een flinke ontwikkeling heeft
doorgemaakt sinds het laatste bezoek van 2018.
Tijdens het laatste bezoek is de herstel opdracht met betrekking tot
het registreren van leeropbrengsten positief beoordeeld. De
ontwikkelingen op dit gebied zal een vast plek krijgen op de agenda.
Het werken met PLG’s heeft gezorgd voor veranderingen met
draagvlak binnen de organisatie op uitvoerend niveau. In de komende
twee jaar ligt de focus van de PLG’s op verbinden van hun
doelstellingen.
De aanbeveling ten aanzien van het Schoolplan en de inhoud van het
bestuursverslag zijn inmiddels verwerkt. In 2020 zal de volledige
huisstijl aangepast worden inclusief de website, waarbij de Stichting
Katholiek Praktijk Onderwijs Amersfoort een eigen plek krijgt. Bestuur
en directie hebben de intentie om de communicatie met stakeholders
op strategische niveau verder uit te breiden.
Samenvattend herkennen wij ons in het verslag en de aanbevelingen.
De komende twee jaar zal vooral in het teken staan van de check en de
act van de strategische pijlers. Na twee jaar doorvoeren van nieuwe
ontwikkelingen, komt nu voor PrO De Baander de tijd van
bestendigen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

