Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 16 juli 2018

Samenva>ing

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag
in Midden- en Oost-Nederland (SIMON). We hebben onderzocht of
het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit en of het Vnancieel in staat is om ook in de toekomst goed
onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Stg. Onderw. Islamit.
grondsl. Midden- en OostNederland (SIMON)
Bestuursnummer: 31076

Wat gaat goed?
Het bestuur hee[ voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs
van zijn scholen. Hij weet bijvoorbeeld hoe de leerlingen presteren en
hoe de leerlingen de veiligheid op hun school ervaren. Op basis van
die gegevens stuurt het bestuur op verbetering van de
onderwijskwaliteit. Ook gebruikt hij die informatie om
verantwoording af te leggen aan ouders en aan het interne toezicht.

Onderzochte scholen:
24FK IBS Hidaya
24ZE IBS El Boukhari
30XB IBS Hilal
31AH IBS De Tulp

Aantal scholen onder bestuur: 11
Totaal aantal leerlingen: 1667

Het bestuur zorgt er ook voor dat scholen in voldoende mate worden
ondersteund. Een voorbeeld hiervan is het opleiden en begeleiden van
taal- en rekenspecialisten.
Tot slot is het bestuur Vnancieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig hee[ voor het geven van goed
onderwijs.
Wat moet beter?
Op het niveau van het bestuur zijn geen zaken aangetroUen die beter
moeten. Wel is tijdens de schoolbezoeken op twee scholen een
herstelopdracht gegeven.
Wat kan beter?
Positief is dat het bestuur is begonnen met een systeem waarmee
scholen hun eigen kwaliteit beoordelen. We zagen tijdens de
schoolbezoeken wel dat scholen nog weinig ervaring hebben met deze
zelYeoordeling.
Vervolg
Het bestuur zal over vier jaar opnieuw worden onderzocht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie hee[ in de periode van 5 maart tot en met 5 april 2018
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij SIMON. In een vierjaarlijks
onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit
op orde en is er sprake van deugdelijk Vnancieel beheer? Het
onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Hee[ het bestuur doelen afgesproken met de scholen, hee[ het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Hee[ 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 Vnancieel 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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

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:
• VeriVcatieonderzoek
Het veriVcatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het Vnancieel 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.
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Het gee[ 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.
Bij SIMON zijn alleen veriVcatieonderzoeken uitgevoerd. Deze
onderzoeken vonden plaats op vier scholen. Onderstaande Vguur
gee[ weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de scholen is ingericht.
De informatie over de kwaliteit van deze scholen betrekken we bij
onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. Aangegeven is
welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende scholen.
In het strategisch beleidsplan is te lezen dat de kernopdracht van elke
SIMON-school het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is.
Hierbij vallen voor het bestuur de kwaliteitseisen van de overheid
samen met de eis van kwaliteit die is inbegrepen in de Islamitische
identiteit. De missie vat het bestuur samen als: ‘SIMON helpt kinderen
te worden wie ze zijn’. Daarbij is de totale ontwikkeling van de leerling
van belang en staan de individuele leerbehoe[en en talenten centraal
(doelstelling in het beleidsplan: aanbod). In de visie staat dat SIMON
een lerende organisatie is. SIMON werkt aan een professionele cultuur
waarbij kwaliteit leidend is (doelstelling in het beleidsplan:
ontwikkelen van een professionele cultuur). SIMON vindt het daarbij
belangrijk dat de scholen zelf een goed beeld hebben van de eigen
kwaliteit. In het startgesprek is toegelicht dat scholen een
zelfevaluatie, gebaseerd op het nieuwe onderzoekskader, invullen en
op basis daarvan het onderwijs verbeteren. Een aantal scholen hee[
ervoor gekozen om het didactisch handelen te verbeteren.
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In het veriVcatieonderzoek onderzoeken we daarom op schoolniveau
de standaarden Aanbod (OP1), Didactisch handelen (OP3),
Kwaliteitszorg en ambitie (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2). Aanvullend
zullen we bij de twee nieuwe scholen van het bestuur ook Zicht op
ontwikkeling (OP2), Veiligheid (SK1) en Resultaten (OR1) onderzoeken,
zodat een volledig proVel voor deze scholen ontstaat.
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Veri=catie
School

1

2

3

4

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP5 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

●

KA3 Verantwoording en dialoog

1. IBS De Tulp, 2. IBS Hilal, 3. IBS Hidaya, 4. IBS El Boukhari

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelVguren
binnen de organisatie. We hebben op de scholen gesproken
met leerlingen, leraren en de directie en verschillende lessen bezocht.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en Vnancieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de veriVcatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.
In onderstaande Vguur zijn de resultaten samengevat voor Financieel
beheer. 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.
Onder de Vguur is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf hee[ van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenva>end oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
Vnancieel beheer?
De drie standaarden bij het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
zijn alle drie als 'voldoende' beoordeeld. Het bestuur hee[ voldoende
zicht op de kwaliteit van de scholen. Hiervoor zijn diverse
instrumenten beschikbaar. Zowel de raad van toezicht als de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gee[ aan dat zij
voldoende informatie van het bestuur ontvangen om hun taak te
vervullen. Het bestuur vindt het belangrijk dat directeuren zelf goed
zicht hebben op de kwaliteit van hun eigen school. Hiertoe vullen de
directeuren een zelfevaluatie in. Dit beeld is echter nog niet voldoende
betrouwbaar.
Op schoolniveau is te zien dat de afspraken op bestuursniveau
duidelijk hun uitwerking hebben op de werkvloer. Dit geldt niet alleen
voor het gehanteerde kwaliteitszorgsysteem en de analyse van de
resultaten, maar ook voor de aanwezigheid van specialisten.
Daarnaast is duidelijk dat de leraren goed op de hoogte zijn van de
missie en visie van het bestuur. De inhoudelijke vertaling hiervan naar
het onderwijs zou echter sterker kunnen.
De Vnanciële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of
middellange termijn geen risico’s voor de Vnanciële continuïteit bij
SIMON. Het bestuur voldoet aan de onderzochte standaarden 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.

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.
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Hee[ het bestuur doelen afgesproken met de scholen, hee[ zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het bestuur hee[ voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen.
Hiervoor zijn diverse instrumenten beschikbaar. Zo worden twee maal
per jaar zowel de sociale als de cognitieve opbrengsten per school in
kaart gebracht via een zogenaamde datamuur. Hierover gaat de
kwaliteitsmedewerker onderwijs en zorg in gesprek met de scholen.
Daarnaast is er een overzicht van de meting van de veiligheidsbeleving
per school beschikbaar en een bovenschools overzicht waarin de
eindresultaten van de diverse scholen met elkaar vergeleken worden.
Alle drie instrumenten gaan uit van een norm, waarbij veelal het
landelijk gemiddelde wordt aangehouden.
De bestuurder hee[ een eigen monitor, die hij periodiek bespreekt
met de raad van toezicht. In deze monitor worden per school vier
categorieën onderscheiden, te weten Vnancieel, leerlingen personeel
en opbrengsten. Omdat het bestuur normen hee[ opgesteld voor alle
onderdelen in de monitor is duidelijk te zien welke school het goed
doet en welke school een risico vormt.
Het bestuur vindt dat directeuren zelf goed zicht moeten hebben op
de kwaliteit van hun eigen school. Hiervoor hebben alle directeuren
vorig jaar voor het eerst een zelfevaluatie ingevuld. Deze evaluatie is
een onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem dat alle scholen
gebruiken, conform bestuursbeleid, en is gebaseerd op het
onderzoekskader 2017 van de inspectie. Dit voorjaar zullen de scholen
de zelfevaluatie opnieuw invullen. Omdat scholen zelf hun eigen
kwaliteit beoordelen, rijst de vraag hoe betrouwbaar het beeld van de
scholen is. Daarnaast moeten de scholen nog duidelijk
ervaring opdoen met de zelfevaluatie. Tijdens de
veriVcatieonderzoeken zijn niet alle eigen oordelen, zowel in positieve
als in negatieve zin, bevestigd. Dit vraagt om meer overleg binnen het
bestuur over hoe bepaalde zaken geïnterpreteerd moeten worden.
Het bestuur realiseert zich dit ook en denkt na over het opze\en van
een intern auditsysteem.
Op schoolniveau is te zien dat de bovenschoolse afspraken over het
kwaliteitszorgsysteem en het in beeld brengen van de tussentijdse
resultaten door middel van doelstellingengesprekken met alle
groepsleraren duidelijk hun uitwerking hebben op de werkvloer. Alle
scholen houden zich aan de gemaakte afspraken en verbeteren aan de
hand van de uitkomsten hun onderwijs. Ook is te zien dat op een
aantal scholen verbeteracties zijn ingezet naar aanleiding van de
ingevulde zelfevaluatie. Zo start er op de een aantal scholen
binnenkort een pilot om het didactisch handelen te verbeteren.
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Omdat het bestuur uit de zelfevaluatie constateerde dat het didactisch
handelen en de kwaliteitscultuur aandacht op bovenschools
niveau behoe[, is er in maart 2018 een tweedaagse voor de
directeuren over dit onderwerp georganiseerd.
De doorwerking van het strategisch beleidsplan van het bestuur naar
het beleid van de scholen is niet geheel helder. Op schoolniveau is
duidelijk te zien dat er een koppeling is tussen het gehanteerde
kwaliteitszorgsysteem, het schoolplan en het jaarplan. De relatie met
het strategisch beleidsplan is echter niet direct zichtbaar in de
schoolplannen. Wel komt hierin duidelijk de visie van het bestuur naar
voren alsmede de kernwaarden die het bestuur voorstaat. De
inhoudelijke vertaling hiervan naar het onderwijs zou echter sterker
kunnen.

Hee[ het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het antwoord op deze twee vragen is 'ja'. Het bestuur hee[ een
duidelijke sturingsVlosoVe en stuurt op kwalitatief goed onderwijs,
waarbij de identiteit van de scholen van meerwaarde zou moeten zijn
voor ouders om voor één van de SIMON-scholen te kiezen. Men hangt
dan ook de mening aan dat identiteit kwaliteit is en hierop is de
afgelopen jaren geschoold, onder andere door het trainen van de
teams op dit gebied. Op alle scholen werkt bovendien een aantal
(bovenschools afgesproken) specialisten, zoals de godsdienstleraar en
een taal- en rekenspecialist. Het staYureau stuurt deze specialisten
bovenschools aan. Omdat de scholen regionaal verspreid zijn, zijn er
verschillen tussen de scholen als het gaat om bijvoorbeeld
leerlingenpopulatie maar ook voor wat betre[ het beleid vanuit de
gemeente of het samenwerkingsverband. Hierdoor is het voor het
bestuur ondoenlijk om te sturen op één beleid voor de gehele
stichting. Eigenaarschap en zelfsturing bij de scholen vindt het bestuur
dan ook van cruciaal belang. De bestuurder ziet zichzelf hierbij als spin
in het web en laat de inhoudelijke aansturing zo veel als mogelijk over
aan de directeuren ondersteund door de specialisten.
Omdat het bestuur een afstand ervoer tussen het bestuur en de
scholen is in 2016 besloten om een zogenaamd matrixmodel in te
voeren. Dit betekent dat er vijf stuurgroepen in het leven zijn
geroepen. Iedere stuurgroep bestaat uit twee directeuren en de
bestuurder. Zij ontwikkelen beleid voor het gehele bestuur. De
beleidsplannen die zij opstellen, gelden als kaders. De bedoeling is dat
de directeuren binnen deze kaders zelf een invulling aan het beleid op
hun eigen scholen geven. De stuurgroepen kunnen naar behoe[e
productgroepen vormen, die vanuit de stuurgroep een taakstellende
opdracht krijgen. Daarnaast is er ook een directieberaad. Dit beraad is
een zelfstandig functionerend orgaan met een eigen voorzi\er. Het
beraad werkt veel met intervisie, zodat de directeuren elkaar
informeren en kennis delen.
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Door de vele directiewisselingen en de krapte op de arbeidsmarkt
hee[ het bestuur echter onlangs besloten om een andere
managementstructuur op te ze\en. Hierbij worden de scholen
verdeeld in drie clusters aangestuurd door een clusterdirecteur. Het
idee hierachter is dat er op de scholen locatieleiders komen, die
makkelijker geworven kunnen worden dan directeuren. Daarnaast is
de aansturing gerichter, omdat er in een bepaalde regio (Noord,
Midden of Zuid) samengewerkt wordt. Hoewel het idee wordt
omarmd door alle geledingen binnen het bestuur is er wel wat onrust
ontstaan door de uitvoering van een pilot, omdat er onlangs ook op
een aantal scholen nieuwe directeuren zijn aangenomen. Tijdens de
diverse gesprekken die wij hebben gevoerd, kwam dit onderwerp
prominent naar voren. De invoering van dit model, dat gepland staat
in augustus 2018, vraagt daarom intern nog om afstemming.
Op alle scholen zijn inderdaad gespecialiseerde leraren aangetroUen
conform het bestuursbeleid. Gezien de vele wisselingen onder het
personeel vervullen niet alle specialisten hun rol al zoals bedoeld.
Velen moeten namelijk nog de scholing volgen. Wel is duidelijk dat de
leraren de visie van Simon: ‘worden wie je bent’ kennen en
onderschrijven. Wat dit precies inhoudt, is minder duidelijk. Veel
leraren hangen de visie op aan de identiteit en de bijbehorende
scholing die zij hierover hebben ontvangen. Wat de visie betekent
voor bijvoorbeeld het didactisch handelen is minder duidelijk.
Hierdoor rijst de vraag of de specialisten niet een bredere taak zouden
moeten hebben, zodat zij meer coachend richting de leraren kunnen
optreden en dit een meer direct eUect hee[ op het didactisch
handelen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Zowel de raad van toezicht als de GMR gee[ aan dat zij voldoende
informatie van het bestuur ontvangen om hun taak te vervullen. Beide
geledingen vergaderen periodiek en hanteren een cyclisch systeem
waarbij vaststaande onderwerpen worden besproken. De raad van
toezicht bestaat uit een groep mensen met kennis over diverse
onderwerpen. Men vindt het belangrijk dat er sprake is van continue
verantwoording, waarbij ‘de Vlm belangrijker is dan de foto’ en werkt
vanuit een trendanalyse. De vraag is dan ook: hoe kan het (nog) beter?
De raad van toezicht ontvangt voor elke vergadering een
bestuursrapportage en een bijgewerkte monitor op schoolniveau,
waardoor zij ervaren voldoende geïnformeerd te zijn. Het bestuur
ervaart de raad van toezicht als goede sparringpartner. De raad van
toezicht is tevreden over de kwaliteit van de scholen en de behaalde
resultaten. Minder tevreden is men over de leerlingaantallen en het
ziekteverzuim (van de afgelopen periode). Hoewel de raad van
toezicht op afstand wil functioneren, is men de afgelopen jaren ook
bezig geweest om de eigen zichtbaarheid te verbeteren.
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Uit de verschillende gesprekken blijkt dat men hierin nog niet
helemaal is geslaagd.
Ditzelfde geldt voor de GMR. Uit het gesprek met een afvaardiging
van de GMR blijkt dat het moeilijk is om mensen te vinden die zi\ing
willen nemen in de GMR. Ook zijn niet altijd alle deelnemers aanwezig
bij de vergaderingen. Hierdoor verloopt het contact met de achterban
moeizaam. De GMR ervaart de ouderbetrokkenheid als een probleem.
Het bestuur probeert op diverse manieren om ouders meer bij het
onderwijs te betrekken. Zo is er veel informatiemateriaal voor de
ouders over de scholen, het bestuursbeleid en de visie omtrent
identiteit. Deze informatie is openbaar gemaakt via de website van
het bestuur, waarop ouders ook het jaarverslag kunnen vinden. Over
de GMR en de raad van toezicht is echter minder te vinden.
Ouders, leraren en leerlingen worden regelmatig bevraagd op hun
tevredenheid. Dit wordt vanuit het bestuur geïnitieerd. De uitkomsten
van deze metingen deelt het bestuur met de diverse geledingen.
De personeelsleden op de scholen ervaren Simon als een pre\ige
werkgever. De bestuurder is zichtbaar en benaderbaar, aldus de
leraren. Zij ervaren dat ‘worden wie je bent’ ook voor hen geldt.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor Vnanciële
continuïteit en rechtmatigheid. Deze zijn beide beoordeeld als
voldoende. Het Vnancieel beheer is dan ook beoordeeld als
voldoende.

Financiële continuïteit
Is het bestuur Vnancieel gezond en kan het op korte en lange termijn
voldoen aan zijn Vnanciële verplichtingen?
In onderstaande tabel zijn de Vnanciële kengetallen van de SIMON uit
de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie jaren
afgezet tegen de signaleringswaarden (Indicatie) die wij gebruiken in
onze jaarlijkse risicodetectie.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2014

2015

Prognose
2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,90

2,14

1,61

1,72

1,74

1,78

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,73

0,64

0,51

0,58

0,60

0,61

Weerstandsvermogen

< 5%

35,11%

26,35%

20,69%

19,73%

20,37%

20,79%

Huisvestingsratio

> 10%

6%

7%

6%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,72%

-6,96%

-3,83%

-1,38%

1,31%

1,71%

Wij beoordelen de Vnanciële continuïteit als voldoende. Zoals blijkt uit
de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk Vnancieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. De geraadpleegde
gegevens over de Vnanciële positie van het bestuur wijzen uit dat de
continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het bestuur is in staat
zijn schulden op korte en langere termijn te voldoen. Wel wijzen wij op
het volgende aandachtspunt:

Risico’s en beheersmaatregelen: Bij de beschrijving van risico’s in het
bestuursverslag 2016 is niet vermeld welke beheersmaatregelen het
bestuur hanteert, zoals wordt gevraagd in de bijlage bij artikel 4 van
de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Wel gee[ het bestuur aan
dat het eigen vermogen toereikend is om risico's te kunnen opvangen
met daarbij een onderbouwing, bestaande uit een overzicht van het
kapitaalbehoe[e per risico. Voor een volledige verantwoording in het
jaarverslag is het van belang dat hierin ook beheersmaatregelen zijn
opgenomen. Daarom verwachten we dat het bestuur hier aandacht
aan besteedt in de volgende jaarverslagen.
Financiële doelmatigheid

Maakt het bestuur eXciënt en eUectief gebruik van de
onderwijsbekostiging?
Wij geven geen oordeel over de Vnanciële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij SIMON kwamen de volgende
onderwerpen aan de orde:

Registratie ontwikkelingsperspectieven (OPP):
Uit de analyse is gebleken dat sprake is van een relatief laag aantal
geregistreerde OPP’s in BRON van 0,4% (7 van 1602 leerlingen).
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Het bestuur hee[ aangegeven dat een groot deel van de middelen
voor passend onderwijs wordt besteed aan de basisondersteuning, dit
verklaart volgens het bestuur het relatief lage aantal OPP’s.

Bestedingen passend onderwijs:
De verantwoording over deze middelen is in het bestuursverslag 2016
nog beperkt. Het bestuur hee[ daarover toegelicht, dat het lastig is
om toelichtingen over deze bestedingen te vermelden omdat zij te
maken hebben met tien verschillende samenwerkingsverbanden. Het
bestuur hee[ aangegeven hier meer aandacht aan te willen besteden
in het volgende bestuursverslag. We gaan er vanuit dat het bestuur in
de komende bestuursverslagen uiteenzet welke middelen zij hee[
ontvangen, hoe deze zijn ingezet en of de beoogde eUecten zijn
bereikt.
rechtmatigheid
Verwer[ en besteedt het bestuur de onderwijsbekostiging conform
wet- en regelgeving?
Financiële

We hebben de Vnanciële rechtmatigheid voor SIMON als voldoende
beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de
bevindingen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht
op de Vnanciën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het
gebied van Vnanciële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden
gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het onderzoek bij SIMON
hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve
waardering van de Vnanciële rechtmatigheid in de weg staan.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat het deze tekortkomingen
herstelt. Het herstel hoe[ het
bestuur niet bij de inspectie te
melden.

Bij het
eerstvolgende vierjaarlijks
onderzoek beoordelen we opnieuw
of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen hee[ voldaan.

Scholen
IBS Hilal
Zicht op ontwikkeling (art. 8, eerste
lid, WPO)
IBS El Boukhari
Didactisch handelen
(art. 8, eerste lid, WPO)
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3 . Resultaten veri=catieonderzoek
Hieronder staan per school de uitkomsten van de
veriVcatieonderzoeken beschreven.

3.1. Islamitische basisschool De Tulp
IBS De Tulp in Hengelo is nu in haar derde schooljaar. De school
kenmerkt zich door een goed pedagogisch klimaat, waaraan de
methodiek 'De Vreedzame School' sterk bijdraagt.
Een jaar geleden hee[ er een directiewisseling plaatsgevonden. De
nieuwe directie zet succesvol in op het versterken van de
basiskwaliteit en het realiseren van een professionele cultuur op de
school.

Structureel aanbod voor sociale competenties
Het aanbod op IBS De Tulp bereidt haar leerlingen in voldoende mate
voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.
De school gebruikt daarvoor moderne methodes die dekkend zijn
voor de kerndoelen. Het aanbod sluit aan op het niveau waarmee de
leerlingen de school binnenkomen en leerkrachten verdelen de
leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren.
Een sterk punt van de school is haar aanbod voor het bevorderen van
sociale competenties, actief burgerschap en sociale integratie. Het
hele team is geschoold in die methode en het aanbod wordt
structureel ingezet.
Inspectie vraagt aandacht voor de analyse
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen vanaf hun
binnenkomst. In de meeste gevallen start dat proces met een warme
overdracht met de voorschoolse partner.
In de onderbouw gebeurt het volgen met de toetsen uit het
leerlingvolgsysteem en met een kleuterscreeningstoets. Daarna zijn er
de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen. Indien
nodig zet de school extra onderzoek in.
De Tulp hee[ het systeem van zicht op ontwikkeling duidelijk
beschreven. Er zijn veel geplande overlegmomenten tussen de
groepsleerkracht en de intern begeleider en alle zorgdocumenten zijn
goed gedocumenteerd. De meeste overlegmomenten worden vooraf
gegaan door lesbezoeken van de intern begeleider.
De groepsplannen worden voornamelijk bepaald door de uitkomst
van de methode-onaZankelijke toetsen.
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Tussentijds vindt er een evaluatie van die clustering plaats op basis
van de observaties en de methodetoetsen. In de groepsplannen zijn
de doelen per subgroep genoemd en is beschreven op welke manier
aan deze doelen wordt gewerkt.
De school is dit jaar duidelijk bezig om het proces van zicht op
ontwikkeling te versterken en met name hoe zo'n plan eUectief in de
groep kan worden ingezet.
De inspectie stelt vast dat de analysestap, de stap tussen de
informatie en de uitkomst in handelingsplanning, nog te weinig
zichtbaar is. Niet duidelijk is waarom leerlingen in een subgroep
worden ingedeeld of waarom zij bij een tussentijdse evaluatie in een
andere subgroep terecht komen. Een overzicht met de individuele
onderwijsbehoe[e kan een hulpmiddel daarbij zijn.
Daarnaast kan de inzet van een objectief kleuterobservatiesysteem
ook bijdragen om het onderwijs beter af te stemmen.

In alle groepen heerst rust en een positieve sfeer
Het didactisch handelen van leerkrachten beoordelen we als
voldoende. Leerkrachten zorgen voor actieve betrokkenheid van
leerlingen en voor een taakgerichte werksfeer. Het
klassenmanagement is helder en leerkrachten tonen voorspelbaar
leerkrachtgedrag. Ook de rust en de positieve sfeer in de groepen
dragen bij aan het leren.
In alle groepen was zichtbaar dat de school inzet op een schoolbreed
model van directe instructie. De lesopbouw volgde de stappen van het
model en dat gaf de leerkracht de gelegenheid om sterke leerlingen
eerder te laten beginnen met de verwerking en om verlengde
instructie te geven aan leerlingen die meer uitleg nodig hebben. Dit
proces is nog niet afgerond. Er zijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen
geformuleerd en naast gezamenlijke scholingen wordt er gewerkt met
beeldcoaching, met maatjes en met collegiale consultaties.
Tijdens onze lesbezoeken viel op dat het didactisch handelen kan
worden versterkt, door een snelle check of leerlingen de uitleg hebben
begrepen.

Leerlingen helpen mee aan het oplossen van conWicten
De borging van de veiligheid beoordeelt de inspectie als goed. De
school voldoet aan alle we\elijke eisen om de veiligheid te
waarborgen. Er is een veiligheidsbeleid met aandacht voor zowel het
voorkomen als het aZandelen van incidenten.
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In het administratiesysteem van de school worden incidenten
geregistreerd en zijn de vervolgstappen zichtbaar. Ook kent de school
een vertrouwenspersoon en een aanspreekpunt als het gaat om
pesten of de coördinatie van het beleid tegen pesten.
Daarnaast wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen
gemeten en leidt die meting tot vervolgstappen.
Het oordeel goed krijgt de school voor de systematische aandacht
voor het omgaan met elkaar en voor haar beleid om leerlingen in te
schakelen bij het oplossen van conWicten op het plein. Deze
'mediatoren' konden goed verwoorden welke stappen zij moeten
ze\en om een conWict op te lossen en voor welk soort conWict zij
moesten doorverwijzen naar de pleinwacht.
In de gesprekken met leerlingen werd dit beeld van een veilige school
enthousiast bevestigd.

Eindresultaten niet te beoordelen
De eindresultaten van de leerlingen IBS De Tulp kunnen nog niet
worden beoordeeld. Dit is het eerste jaar dat de school een paar
leerlingen hee[ die in groep 8 zi\en en dus ook het eerste jaar dat er
leerlingen van de school deelnemen aan de eindtoets basisonderwijs.

Kwaliteit voldoende in beeld
De kwaliteitszorg op IBS De Tulp is van voldoende kwaliteit. De school
hee[ zicht op de onderwijsbehoe[en van haar leerlingenpopulatie en
daarmee, vooral op het gebied van taalonderwijs, wat dat betekent
voor het aanbod, voor de inzet van onderwijstijd en voor de
deskundigheid van leerkrachten.
Ook beschikt de school over diverse andere instrumenten, zoals
raadplegingen bij ouders en medewerkers en een zelfevaluatie,
waarmee zicht op de eigen kwaliteit wordt gekregen.
Voor de verbeteragenda van de school was de analyse van de eigen
onderwijsresultaten van het grootste belang. De datamuur gaf het
signaal dat de eerste prioriteit ligt op het verhogen van de
opbrengsten. Dit hee[ geleid tot het terugbrengen van het aantal
verbeteractiviteiten; de school spreekt over trechtering. De focus ligt
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4 . Reactie van het bestuur
Reactie van het bestuur op inspectierapport, vierjaarlijks
onderzoek;
In de afgelopen jaren hebben we als Simon scholen veel ingezet om
de aanwezige kwaliteit verder te doen ontwikkelen. Het doet ons
genoegen om de bevestiging hiervan terug te lezen in het
inspectieverslag van het 1e nieuwe vierjaarlijkse onderzoek. Dit verslag
is voor ons niet alleen een bevestiging van dat we goed bezig zijn,
maar ook dat we de nodige ambities, zowel op bestuurlijk- als op
schoolniveau, nog steeds hebben en koesteren om van Simon scholen
goede scholen te maken. Tegelijkertijd lezen we in het rapport ook
tweetal herstelpunten op schoolniveau, waar we de komende periode
meteen mee aan de slag zullen gaan.
Er waren ook een aantal inhoudelijke punten waar wij als bestuur op
hebben gereageerd. Tijdens ons eindgesprek van afgelopen juni
hebben we deze punten samen met de aanwezige 3 inspecteurs
besproken. Met genoegen en alle openheid hebben we waargenomen
dat de inspectie zich meewerkend hee[ opgesteld om de aangegeven
punten nader te willen nuanceren in het verslag. Hierbij willen we ook
aangeven dat wij de procedure rondom het 1e nieuwe, vierjaarlijkse
kwaliteit- en deugdelijkheidsonderzoek positief hebben ervaren,
waarvoor onze dank.
Tijdens ons gesprek zijn er ook een tweetal ontwikkelingen aan de
orde geweest waar we hier graag kort bij willen stilstaan.
Ten eerste willen we het hebben over de ontwikkeling rondom de
nieuwe strategisch beleidsplanperiode(SBP). Het huidige SBP is een
apart document wat inhoudelijk niet, maar als “instrument” wel los
staat van de individuele schoolplannen. Vanaf de komende
planperiode worden onze schoolplannen in ‘mijnschoolplan’ van
WMK ontwikkeld en onder een apart kopje wordt er verwezen naar de
streeYeelden uit het SBP. Dat willen we de komende
schoolplanperiode anders aanpakken door het SBP ook digitaal
binnen mijnschoolplan.nl op te nemen. Zo kunnen we op elk moment
in eenoogopslag de relatie tussen het SBP en het schoolplan zichtbaar
maken en volgen.
Ten tweede willen we u vermelden dat we vanaf het schooljaar
2018-2019 de aansturing en bewaking van de onderwijskwaliteit
anders willen organiseren.
Bij Simon werken we op alle scholen met specialisten zoals; een
interne begeleider, taalspecialist, rekenspecialist, gedragsspecialist en
specialist voor het jonge kind, die een waardevolle bijdrage leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs.
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Daarnaast zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een specialist
voor levensbeschouwing- en burgerschapsvorming. Deze specialisten
komen enkele keren per jaar bij elkaar om kennis op te doen en
ervaringen uit te wisselen. Daarbij wordt ook het SIMON-beleid op
elkaar afgestemd.
Tot op heden gebeurde de aansturing Kwaliteit & Zorg centraal onder
leiding van een bovenschoolse kwaliteitsmanager. Door het vertrek
van de kwaliteitsmanager en clustering van de Simon scholen in 3
onderwijsregio’s gaan we specialistenoverleg en aansturing,
decentraal op het niveau van de clusters organiseren. Per cluster
wordt een coördinator Kwaliteit & Zorg benoemd met als taak om de
Kwaliteit en Zorg verder te versterken.
Leusden, 16 juli 2018
CvB Simon scholen,
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

