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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 Stichting Protestants Christelijk 
Basisonderwijs Apeldoorn (PCBO Apeldoorn). 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? 
Het bestuur en de scholen hebben in voldoende mate zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs. Ook stuurt het bestuur op verdere 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de scholen. 
Het bestuur opereert integer en werkt goed aan de professionaliteit 
van haar personeel. 
 
Het bestuur voorziet in tijdige en volledige informatie voor De Raad 
van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij 
zijn een kritische gesprekspartner voor de ontwikkelingen binnen de 
stichting. 
 
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel 
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed 
onderwijs. 
 
Wat moet beter? 
In dit onderzoek zijn geen zaken aangetroffen die beter moeten. 
 
Wat kan beter? 
Hier sluiten we aan bij de stappen die het bestuur aan het zetten is. 
Het bestuur is bezig om ervoor te zorgen dat scholen op een 
eenduidige manier zicht krijgen op hun onderwijskwaliteit. Ook zijn in 
het nieuwe bestuursplan doelen voor de scholen afgesproken. De 
scholen gaan die doelen vertalen in hun schoolplannen en 
leggen daarover dan verantwoording af. 
 
Vervolg 
Over vier jaar, in het schooljaar 2022 - 2023, krijgt het bestuur 
opnieuw een onderzoek. In de tussentijd kijken we elk jaar of we 
risico's zien bij de scholen. Mocht dit zo zijn, dan gaan we hierover in 
gesprek met het bestuur. 

Bestuur: PCBO Apeldoorn 
Bestuursnummer: 82526 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 27 
Totaal aantal leerlingen: 5.555 
 
De onderzochte scholen: 
17CJ  Jenaplanschool De Ontdekking 
17DC Basisschool De Terebint 
17KW Basisschool Kon. Emma 
17NM Basisschool Prinses Margriet 
30AR Basisschool De Diamant In het 
Rooster 
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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 januari en februari 2019 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij PCBO Apeldoorn. 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. 
Bij de start van het onderzoek is vastgesteld dat er geen sprake was 
van een onderzoek naar aanleiding van risico's of een 
herstelonderzoek. Ook heeft het bestuur geen scholen voorgedragen 
voor een onderzoek naar een goede school. 
Derhalve zijn bij PCBO Apeldoorn alleen verificatie-
onderzoeken uitgevoerd. 
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Verificatieonderzoek   school De  
Terebint 

De   Prinses 
Margriet 

De 
Diamant in 

het 
Rooster 

De 
Ontdekking 

Emmaschool 

Standaarden      

OP2 Zicht op Ontwikkeling x x x   

OP3 Didactisch handelen x x x x x 

OP4 (extra) Ondersteuning   x   

OP6 Samenwerking   x   

SK1 Veiligheid     x 

SK2 Pedagogisch Klimaat     x 

OR1 Resultaten   x x  

OR2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

  x x  

KA1 Kwaliteitszorg x x   x 

KA2 Kwaliteitscultuur 
 

x x x x x 

Thema      

Inspirerend   leiderschap x x x x x 

In de onderstaande figuur is weergegeven welke standaarden zijn 
onderzocht bij de verificatieonderzoeken op de verschillende scholen. 

 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en 
docenten en verschillende lessen bezocht. 
 
Bij de verificatieonderzoeken onderzoeken we op alle scholen de 
standaard Didactisch handelen, vanwege de relatie die deze standaard 
heeft met onze waarborgfunctie. De andere standaarden zijn gekozen 
vanwege de samenhang met het gekozen beleidsthema: inspirerend 
leiderschap. Op Diamant in het Rooster zijn vanwege het gelijktijdig 
uitgevoerde onderzoek naar het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs de standaarden extra Ondersteuning en Samenwerking 
toegevoegd. 
 
De standaarden Veiligheid, Pedagogisch Klimaat, Resultaten, Sociale 
en maatschappelijke competenties zijn op enkele scholen 
onderzocht zowel om een beeld te krijgen van de bestuursbrede 
borgingsinzet als om het gesprek te voeren over de ambities van de 
school. 
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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 
 
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 uitkomsten van 
de verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 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 de eerste figuur is samengevat dat het kwaliteitsgebied Financieel 
Beheer voldoende is. Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie 
wordt nog niet op het niveau van het kwaliteitsgebied beoordeeld. 

Samenvattend oordeel 
 
PCBO Apeldoorn heeft in voldoende mate zicht op de 
onderwijskwaliteit van zijn scholen en stuurt in voldoende mate op 
onderwijsverbetering. We waarderen de kwaliteitscultuur bij het 
bestuur als 'goed'. Het bestuur opereert integer, toont een 
voorbeeldfunctie en zorgt voor professioneel personeel. Het legt in 
voldoende mate verantwoording af zowel aan het intern toezicht als 
aan de medezeggenschap. 
 
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de 
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële 
continuïteit bij PCBO Apeldoorn. Het bestuur voldoet aan de 
onderzochte standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Deze standaard beoordelen we als voldoende. Het bestuur heeft 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en het stuurt op de 
verbetering ervan. 
 
Het bestuur laat zich informeren over de uitkomsten van de 
kwaliteitszorgprocessen op de school; waaronder resultaten, 
voortgang van verbeterprocessen, personele zaken, uitkomsten uit 
tevredenheidsonderzoeken en onderzoeken naar veiligheidsbeleving. 
Iedere zes weken bezoekt het bestuur elke school voor een 
mondelinge toelichting op de stand van zaken. Regelmatig spreekt het 
bestuur tijdens zo'n bezoek aan de scholen met de teams. 
 
Ook beschikt het bestuur over een risicomodel op basis waarvan 
scholen met mogelijk tekortschietende kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Zo'n signaal geeft minimaal aanleiding tot een 
verdiepend gesprek, soms leidt het tot een plan van aanpak of tot een 
zwaardere aanpak bijvoorbeeld ondersteund door een externe audit. 
 
De scholen van PCBO Apeldoorn verschillen sterk in hoe zij op dit 
moment invulling geven aan de kwaliteitszorg. Sommige scholen zijn 
uitvoerig zowel in hun zelfevaluatie als in de wijze waarop zij 
planmatig werken aan verbetering. Op andere scholen is vooral 
zichtbaar dat er aan schoolverbetering wordt gewerkt. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat het bestuur bezig is met een kwaliteitsslag op 
het gebied van de kwaliteitszorg. Enerzijds geeft het bestuur 
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schoolleiders veel ondersteuning en autonomie en werkt het 
aan versterking van die integrale verantwoordelijkheid. 
Tegelijkertijd is het bezig om de verschillen te verkleinen die er zijn 
tussen de scholen in de wijze waarop zij sturen op kwaliteit en 
daarover verantwoording afleggen. Met alle geledingen is 
besproken welke onderwerpen deel moeten gaan uitmaken van die 
verantwoording. Een samenvatting daarvan noemt het bestuur de 
schoolkaart. Op geaggregeerd niveau wordt dat een bestuurskaart 
waarmee het bestuur verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht 
en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Met die 
voorgenomen werkwijze wordt het zicht op de onderwijskwaliteit van 
de individuele scholen versterkt en komen er benchmarkgegevens 
beschikbaar. 
 
Als positief beoordelen we dat het nieuwe strategisch beleidsplan veel 
meer dan de vorige versie voorziet in het beschrijven van PCBO-
doelen op diverse terreinen zoals onderwijskwaliteit, werkgeverschap 
en innovatie. Na die beschrijving van wat dat betekent op het 
bestuursniveau wordt in het plan verder ingezoomd naar doelen op 
schoolniveau. Doelen die in de komende periode in de onderscheiden 
schoolplannen moeten worden geoperationaliseerd en dan deel uit 
gaan maken van de verantwoordingscyclus. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. In alle gesprekken die we 
hebben gevoerd en op basis van de verificatieonderzoeken stellen we 
vast dat het bestuur transparant en integer functioneert en zorgt voor 
een professionele kwaliteitscultuur. Het bestuur onderschrijft de code 
goed bestuur, het beschikt over een beschrijving van het 
personeelsbeleid en het kent een heldere 
verantwoordelijkheidsverdeling. 
 
Het bestuur heeft met zijn aanpak uit de vorige plancyclus, "samen 
leren inhoud geven" al geruime tijd een visie gericht op gedeeld 
leiderschap, gedeeld eigenaarschap en samen leren en delen. 
Voorbeelden van hoe dat tot uiting kwam, waren interne opleidingen 
en scholingsdoelen waaronder aantallen masters en bovenschoolse 
samenwerkingsvormen zoals wijkteams, het IB netwerk en 
andere werkgroepen. 
In het nieuwe strategische beleidsplan zijn deze doelen met de 
kwaliteitscultuur nader uitgewerkt bijvoorbeeld in wat PCBO 
Apeldoorn verwacht van een schoolleider: een inspirerende en 
professionele leider, en wat zij verwacht van een leraar: feedback 
geven en feedback krijgen. 
 
In alle gesprekken kwam naar voren dat de voorbeeldrol van de 
bestuurders zeer werd gewaardeerd. Zij spreken niet alleen over de 
waarden die PCBO Apeldoorn wil nastreven maar laten die ook in hun 
handelen zien. Steeds was voelbaar dat personeelsleden deel uit zijn 
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gaan maken van een organisatie die groter is dan de eigen school: 
PCBO-Apeldoorn. 
 
Tijdens de verificatieonderzoeken hebben we op alle scholen gekeken 
hoe die inzet van het bestuur gericht op 'inspirerend leiderschap' 
doorwerkt tot op de werkvloer. Op enkele scholen hebben we de 
standaard kwaliteitscultuur met een 'goed' gewaardeerd. Op alle 
scholen was zichtbaar dat verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie worden belegd en dat er steeds meer ruimte is gekomen 
om eigen keuzes te maken en met elkaar vorm te geven aan 
onderwijsverbetering. Voorbeelden hiervan zijn de verdeling van de 
werkdrukgelden of de inzet van de middelen voor lichte 
ondersteuning. 
Ook op die scholen waar de kwaliteitszorg sterk was gericht op sturen 
op basiskwaliteit is die cultuuromslag gericht op eigenaarschap 
zichtbaar. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Deze standaard beoordelen we als voldoende. Het bestuur legt intern 
en extern in voldoende mate verantwoording af en voert  een dialoog 
over haar doelen en resultaten. Het bestuur heeft tegenspraak 
georganiseerd, het brengt een jaarverslag uit en  verantwoordt zich 
uitgebreid aan de interne toezichthouder. 
 
Het bestuur heeft de vorige versie van het strategisch beleidsplan 
geschreven na een uitvoerige consultatie met interne en externe 
partners. Op dit moment vindt de vaststelling van het nieuwe 
strategische beleidsplan plaats. De partijen die nu betrokken worden 
bij het strategisch beleidsplan, zoals de medezeggenschap en het 
directeurenoverleg, geven aan dat zij zich herkennen in de thema's en 
de doelen in dat concept-plan. 
 
Het bestuur brengt jaarlijks een verslag uit over de bereikte resultaten 
en de voortgang van geplande beleidsdoelen. Van het jaarverslag 
maakt zij ook een toegankelijke versie met kengetallen. 
 
Het bestuur voert een open dialoog met ouders en personeelsleden in 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Leden van de Raad 
geven aan dat zij tijdig en accuraat worden geïnformeerd door het 
bestuur en hun rol als kritische gesprekspartner met het bestuur goed 
kunnen vervullen. Zij worden ondersteund in hun werkzaamheden en 
zijn en worden voldoende geschoold om hun taak uit te oefenen. Zij 
geven aan dat het bestuur rekening houdt met hun mening en dat het 
bestuur, indien nodig, bereid is om op onderdelen extra informatie te 
verschaffen. Regelmatig is er formeel overleg tussen de GMR en de 
Raad van Toezicht en één lid van de Raad van Toezicht is benoemd op 
voordracht van de GMR. 
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Ook de Raad van Toezicht geeft aan dat zij uitgebreid en tijdig wordt 
geïnformeerd door het bestuur. Daarnaast beschikt zij over informatie 
uit bijvoorbeeld de tevredenheidsonderzoeken en de 
inspectierapporten. De leden van de Raad van Toezicht bezoeken in 
tweetallen de scholen en laten zich door het management van de 
scholen "meenemen in het verhaal van de school". De Raad vervult 
haar werkgeversrol naar de bestuurders. Zij toetst de 
bestuursverantwoording aan de normen uit haar toezichtskader. 
Hoewel de Raad van Toezicht duidelijk op afstand opereert, ontvangt 
zij ook signalen vanuit de organisatie. In verschillende gesprekken is 
naar voren gekomen dat de terugkoppeling op signalen door de RvT 
beter kan. 

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 standaarden 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 
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 Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
of < 0,50 

1,68 1,28 1,41 1,10 1,11 1,12 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,80 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 

Weerstandsvermogen < 5% 40,4% 38,3% 37,4% 33,9% 32,6% 32,0% 

Rentabiliteit < 0% -0,3% -2,4% 1,1% -3,8% -1,7% -1,1% 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt 
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een 
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de 
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen 
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. 
 
PCBO Apeldoorn is een vrij grote instelling met 27 scholen en ruim 
5500 leerlingen. In Apeldoorn zijn zij de grootste met 44% 
marktaandeel. Het bestuur staat er financieel gezond voor. Men plant 
wel extra uitgaven die leiden tot een meerjarig negatief resultaat maar 
men heeft ook ruime reserves. Deze extra inzet is dus bewust en kan 
gedragen worden. Daardoor is er geen sprake van acute risico’s. 
 
Ook PCBO Apeldoorn zal de komende jaren niet ontkomen aan 
teruglopende leerlingaantallen door demografische ontwikkelingen 
(krimp). Het bestuur houdt dit in de gaten en kan hier tijdig op 
inspelen. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij PCBO Apeldoorn kwam in het 
overleg hierover onder andere de governance van de 
onderwijsinstelling en de kinderopvang (PCKO) aan de orde. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor PCBO Apeldoorn als 
‘voldoende’. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de 
bevindingen van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht 
op de financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende 
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het 
gebied van financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden 
gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het onderzoek bij PCBO 
Apeldoorn hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg 
staan. 
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Het onderzoek bij PCBO Apeldoorn heeft niet geleid tot 
herstelopdrachten. 
 
Het volgende onderzoek naar bestuur en scholen vindt plaats in het 
schooljaar 2022-2023. In de tussentijd kijken we elk jaar of we risico's 
zien bij de scholen. Mocht dit zo zijn, dan gaan we hierover in gesprek 
met het bestuur. 
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Resultaten 
verificatieonderzoeken 

3 . 

Uit de vijf verificatieonderzoeken blijkt dat de onderzochte 
standaarden die we op schoolniveau waarderen van voldoende tot 
goed niveau zijn. In dit hoofdstuk staat beschreven wat de conclusies 
per school zijn op de onderzochte standaarden. 

3.1. Jenaplanschool De Ontdekking 

Jenaplanschool de Ontdekking is een integraal kindcentrum waarbij 
ook de peutergroepen werken volgens het jenaplanconcept. De 
school heeft een groep voor plusleerlingen ingericht. 
Het motto van de school is 'Ontdek en er gaat een wereld voor je 
open'. 

Een stimulerend en ambitieus leerklimaat 
We waarderen het didactisch handelen van de leraren als goed. Het 
leerklimaat op de Ontdekking is positief, stimulerend en ambitieus. 
Leerkrachten stellen ambitieuze doelen en zij verzorgen een duidelijke 
uitleg. De leerlingen weten wat het doel van de les is en dit 
lesdoel wordt binnen de groep op diverse niveaus aangeboden. Zo 
wordt er direct afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen, zowel tijdens de instructie door middel van vragen als bij 
de verwerking door middel van opdrachten. Dit sluit aan bij het 
instructiemodel waarin alle leraren geschoold zijn. 
 
De lessen kennen een duidelijke structuur waardoor de onderwijstijd 
efficiënt benut wordt. Tijdens de les worden cruciale leermomenten 
gepland voor kinderen met een eigen leervraag. 
Leerkrachten zetten activerende werkvormen en zorgen zo voor de 
goede betrokkenheid van de leerlingen bij de les. 
Leerlingen die een leerdoel gehaald hebben worden expert en kunnen 
anderen helpen met een hulpvraag op dat gebied. Leerlingen krijgen 
en geven feedback gedurende de les, zowel op hun eigen werk als 
op leergedrag en werksfeer. 
Het ambitieuze leerklimaat is ook zichtbaar in de lange termijn doelen 
van ieder kind, die zijn verwerkt in hun individuele leerplan. 
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In stijgende lijn naar verbetering 
We beoordelen de resultaten als voldoende.  De tegenvallende 
resultaten van het schooljaar 2017-2018 waren de aanleiding om een 
verbeterplan op te stellen. De heeft al geleid tot verbeterde 
tussenresultaten in dit schooljaar. Daarnaast zijn er reparatiedoelen 
geformuleerd per vak en zijn er leerdoelen per leerling gesteld. 
 
Samenleving in een samenleving 
We waarderen de sociale en maatschappelijke competenties als 
voldoende. De leraren volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen met een gestandaardiseerd instrument. De resultaten 
die behaald zijn, laten een positief beeld zien. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de vaardigheden die horen bij het 
concept van de school. De rolwisseling in de stamgroep, de 
zelfregulatie, de ontwikkeling van het zelfbeeld zijn voorbeelden van 
doelen die in het onderwijs aan bod komen. De gehele school werkt 
aan de thema’s en projecten waarbij verwachtingen en doelen helder 
worden gesteld. 

Samen leven, werken, ontwikkelen en genieten 
De professionele kwaliteitscultuur waarderen we als goed. 
Er is sprake van gedeeld leiderschap in ontwikkeling waarbij de koers 
samen bepaald en uitgevoerd wordt. De leraren maar ook de intern 
begeleider als de schoolleider zijn zich zeer bewust van het effect van 
eigen handelen op de onderwijskwaliteit en de ontwikkelingen van 
leerlingen. De school kent een verantwoordelijkheidsverdeling waarbij 
leraren "kapitein" zijn van een ontwikkeltraject. Zij onderschrijven de 
visie op de onderwijskwaliteit en de ambities van de school. Er wordt 
gewerkt met proeftuintjes in de diverse groepen om te ontdekken of 
de ingezette ontwikkeling werkt en bijdraagt aan verbetering. 
Daarnaast onderhouden de leraren hun professionaliteit door 
het volgen van scholingen die passend zijn bij de ontwikkelingen van 
de school. Ook zorgen zij voor momenten van collegiale consultatie en 
voeren hierover professionele gesprekken. 
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De beleidslijn Inspirerend Leiderschap is door de gehele school 
duidelijk zichtbaar. Er wordt op een inspirerende wijze gewerkt aan 
verbetering vanuit de bestuursvisie 'Samen Leren Inhoud Geven'. Deze 
inspiratie uit zich in ambities, in duidelijk maken wat je wilt en doet, in 
gezien worden en zien en dit alles in een nauwe samenwerking tussen 
bestuur, schoolleiding en leraren. De uitspraak 'Je leert veel van samen 
nadenken' is hier een mooi voorbeeld van. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.2. Basisschool De Terebint 

De Terebint is een school in de wijk “De Maten’ en wordt bezocht door 
ongeveer 250 leerlingen. De school is één van de vijf PCBO scholen in 
de wijk. Het motto van de school is ‘Thuis op de Terebint’, waarbij de 
ontmoeting en het samen leren centraal staan. 
 

De school heeft de leerlingen in beeld 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als voldoende. De 
leraren volgen de ontwikkelingen van de leerlingen. Daarbij benut de 
leraar van groep 1 de informatie van de voorschoolse voorzieningen 
en die van de ouders. Vervolgens gebruiken de leraren een observatie-
instrument voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daarnaast hanteren zij methodegebonden en methode-
onafhankelijke toetsen waarmee zij de ontwikkelingen van de 
leerlingen op de verschillende vakgebieden in beeld krijgen. 
 
De school heeft enkelvoudige klassen waarin ondersteuning naar 
behoefte wordt ingevuld. De  leraren analyseren de verkregen 
informatie en benutten deze om de leerlingen in te delen in drie 
niveaugroepen. Zij stemmen het onderwijs vervolgens af op wat de 
leerlingen nodig hebben, zowel op de vakgebieden taal en rekenen-
wiskunde als op sociaal-emotioneel gebied. De ondersteuning 
gebeurt in of buiten de groep en altijd onder (bege)leiding van de 
eigen leraar. Onderwijs op maat wordt gerealiseerd door het principe 
van ‘anders organiseren’. In de dagelijkse planning zien we dit terug. 
Dit betekent dat formatieruimte ingezet wordt om onderwijs op maat 
te bieden. In de doelgesprekken die de leraren met de leerlingen 
voeren, is eveneens aandacht voor hoe de leerlingen zelf aankijken 
tegen wat zij al goed kunnen en wat zij zelf als ontwikkelpunten zien. 
De zorgstructuur die in de groepen wordt gehanteerd, is helder. 
Een volgende stap voor de school is het implementeren van de 
doelgesprekken voor alle leerlingen zodat leerlingen steeds meer 
eigenaar worden van hun eigen leerproces. 
 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de gevarieerde activiteiten 
We waarderen het didactisch handelen van de leraren als voldoende. 
In de lessen zagen we leerlingen die betrokken zijn. Dat komt door een 
heldere uitleg van de leraren en doordat de leraren gevarieerde 
activiteiten aanbieden. De leraren laten inspirerend leiderschap zien in 
hun handelen. 
De leraren hebben oog en oor voor wat de leerlingen moeilijk vinden 
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of juist makkelijk. Zij houden bij de instructie en de 
verwerkingsopdrachten rekening met de verschillen tussen 
leerlingen. Bovendien vinden we het positief dat de leraren veel 
verschillende coöperatieve werkvormen hanteren en de lestijd 
effectief benutten. De leraren kijken na elke les samen met de 
leerlingen terug op wat goed ging en wat beter kan; ze geven daarbij 
feedback op inhoud en proces. Er is een positief leerklimaat waarin op 
respectvolle wijze met elkaar wordt omgaan. 
 

Er is een stelsel van kwaliteitszorg 
De standaard kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. De school 
heeft een cyclisch systeem van kwaliteitszorg waarmee de kwaliteit 
van het onderwijs in beeld wordt gebracht. Er is sprake van gedeeld 
leiderschap; de directie neemt de leraren mee in de ontwikkeling van 
de school. Er zijn commissies die aan verbeterpunten werken naar 
aanleiding van de jaarlijkse evaluatie. In de toetscyclus is de structuur 
herkenbaar en zijn de verantwoordelijkheden van de intern 
begeleiders en leraren duidelijk geformuleerd. 
 
Naast deze positieve punten zien we twee mogelijkheden voor 
verbetering. 
We vinden ten eerste dat de ontwikkelprocessen te weinig zichtbaar 
zijn in de documenten maar ook in de school. Uit de gesprekken blijkt 
dat er veel meer wordt gerealiseerd dan in eerste instantie zichtbaar 
is. We hebben gehoord dat er zeer bewust wordt omgegaan met 
keuzes die zijn gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het kinderpanel dat 
bij bepaalde onderwerpen een goede inhoudelijke bijdrage kan 
leveren in plaats van de standaard maandelijkse vergadering. 
Ten tweede is het ook niet altijd duidelijk wat de reden is dat plannen 
vertragen. In de gesprekken horen we terug dat uitwerking van 
plannen door de leraren als goed moet worden ervaren voordat het 
kan worden afgerond. We horen van zowel directie als team dat de 
school hoge eisen stelt aan de uitvoering van de dagelijkse praktijk. 
 
Een breed gedragen visie en een professionele cultuur 
We waarderen de kwaliteitscultuur als goed. Tijdens het onderzoek 
hebben we gezien en gehoord dat op alle niveaus sprake is van een 
breed gedragen visie; ‘Je mag zijn wie je bent’. ‘ 
De directeur, de unitleiders, intern begeleiders, leraren, leerlingen en 
ouders worden uitgedaagd om deze visie vanuit hun eigen positie in 
te vullen. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid op elkaar en bij het 
onderwijs. Er is bewust gekozen voor een gemêleerd team wat betreft 
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talenten en persoonlijkheden. De aanspreekcultuur is groot, er wordt 
gesproken over het mogen en kunnen leveren van feedback. Er heerst 
een open collegiale sfeer waarin iedereen werkt aan het thuisgevoel 
op de Terebint. De leraren merken op dat de professionele 
ontwikkeling niet alleen op de eigen school plaatsvindt. Ze waarderen 
de inzet van het bestuur dat zij "mee op reis worden genomen" in de 
ontwikkeling van de stichting en ervaren dit als inspirerend en 
uitdagend. 
 
Naast de breed gedragen visie concluderen we dat er sprake is van een 
professionele kwaliteitscultuur. De Terebint maakt samen met vier 
andere scholen van de stichting deel uit van de Matenscholen. Er 
wordt binnen deze scholen op een collegiale wijze samengewerkt; 
toetsresultaten worden vergeleken en er wordt van en met elkaar 
geleerd. Dit past in de beleidslijn van het bestuur. Scholen werken 
professioneel met elkaar samen, inspireren elkaar en kunnen elkaars 
voorbeeld zijn. De leraren volgen gezamenlijk en individueel diverse 
scholingen die passen bij de visie van de school of bij hun individuele 
ontwikkeling. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.3. Basisschool Kon. Emma 

Basisschool Koningin Emma in Apeldoorn telt ongeveer 220 leerlingen 
met 29 verschillende nationaliteiten. De missie van de school is om de 
wereld van kinderen groter te maken. De kernwaarden van de school 
zijn veiligheid, kwaliteit, passie en plezier. 

Doelgericht werken in een voorspelbaar leerklimaat 
Het didactisch handelen op de Kon. Emma beoordelen we als 
voldoende. 
De leraren werken doelgericht aan de onderwijsinhoud. Ze plannen en 
structureren hun handelen aan de hand van de informatie die zij van 
de leerlingen hebben. In de groepen heerst een taakgerichte 
werksfeer. Leraren  benoemen het doel van de les, dat ook op de 
doelenmuur zichtbaar is gemaakt. Ze geven een heldere uitleg en de 
lessen verlopen rustig en gestructureerd. De leerlingen worden actief 
betrokken bij de lessen door verschillende coöperatieve werkvormen. 
De groep is verdeeld in niveaus. Iedereen doet mee met de korte 
actieve terugblik. Leerlingen, die het lesdoel in de voortoets al hebben 
behaald,  kunnen direct aan het werk. De overige leerlingen worden 
aan de hand van een stappenplan begeleid in het behalen van het 
onderwijsdoel. Leerlingen die meer uitleg nodig hebben, krijgen deze 
tijdens de verlengde instructie aan de instructie tafel. Iedere leerling 
kan verder met de klaar-opdrachten op het moment dat zij hun 
opdrachten hebben afgerond.  
 
De werksfeer is rustig en voorspelbaar. Er wordt gebruikt gemaakt van 
wisbordjes en beurtstokjes. Hierdoor wordt denktijd gegeven en 
directe feedback op het onderwijsleerproces zichtbaar gemaakt. 

Leerlingen leren in een veilige omgeving 
We beoordelen de veiligheid op de Emmaschool als voldoende. De 
schoolleiding en de leraren dragen zorg voor een veilige omgeving 
voor de leerlingen. Twee maal per jaar monitort de school de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen en onderneemt op basis daarvan 
eventuele vervolgacties. Een recent voorbeeld hiervan is de 
interventie in een van de groepen. De school werkt vanuit een 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 20/32



gezamenlijk preventief en curatief beleid. De leerlingen kennen de 
regels en weten wie op school de vertrouwenspersoon is. 
 
Samen werken binnen een positief pedagogisch klimaat 
We waarderen het pedagogisch klimaat op de school als voldoende. 
De leraren werken vanuit een gezamenlijke visie aan het pedagogisch 
klimaat. Deze visie stimuleert dat kinderen vanuit verschillende 
perspectieven naar situaties kijken en leren hier hun eigen rol in te 
nemen. De leraren handelen hier ook naar. We zien terug dat de 
doorgaande lijn geborgd is via gedragskenmerken die passen bij de 
gecertificeerde methode. Hierdoor spreekt men dezelfde taal en is 
gedrag herkenbaar voor de leerlingen. 
De sfeer is positief, de leraren hebben hoge verwachtingen van 
leerlingen en laten dit horen tijdens de lessen. Er wordt waarderend 
gesproken met leerlingen. De leerlingen geven aan dat de 
Emmaschool een fijne school. 

Plan-do-check-act is zichtbaar in de aansturing van de school 
We beoordelen het stelsel van kwaliteitszorg als voldoende. De 
leraren werken samen met de directie en de intern begeleiders aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Iedere vier weken voeren de 
leraar, de intern begeleider en de schoolleider, onder schooltijd, met 
elkaar het gesprek over het onderwijs in die groep, de resultaten, de 
leerlingen en de ontwikkelingen rondom het instructiemodel. Op deze 
manier zorgt de school voor korte lijnen en kan er direct gehandeld 
worden als een situatie hierom vraagt. Deze recent gestarte werkwijze 
wordt door zowel de leraren als de schoolleiding als positief ervaren. 
 
De kwaliteitszorg werkt vanuit de cyclus van plan-do-check-act op 
leerling-, groep- en schoolniveau. Dit is sterk in ontwikkeling waarop 
verder gebouwd kan worden. De ambities en de evaluaties zijn 
beschreven in jaarplannen, zowel op groeps- als op schoolniveau. 
 
De beleidslijn die we met het bestuur hebben afgesproken voor de 
verificatie-onderzoeken is bekend bij de schoolleider en de leraren, 
het inspirerend leiderschap. We hebben dit teruggezien tijdens de 
lesbezoeken en gehoord van de leraren die, samen met de 
schoolleider, een aantal jaren geleden de koers hebben uitgezet. 
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De school is op weg naar een professionele kwaliteitscultuur 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. De leraren 
onderhouden hun professionaliteit door scholingen en 
vergaderingen. Zij tonen zich betrokken en gericht op verbetering van 
het onderwijs. Er zijn zowel bijeenkomsten van teamscholing als van 
individuele scholing. Leraren zetten hun eigen expertise in ten 
behoeve van schoolontwikkeling. 
 
Dat de school op weg is naar een professionele kwaliteitscultuur is 
zichtbaar bijvoorbeeld bij de implementatie van het instructiemodel, 
de rol van de beeldcoaches en het leren van en met elkaar in de 
professionele leergemeenschappen. 
Het gezamenlijke streven is geworden om verschillende 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen waardoor het 
eigenaarschap van de leraren steeds meer zichtbaar wordt. 
 
Binnen de school is al sprake van een positieve aanspreekcultuur 
waarbij leraren elkaar feedback kunnen geven en vragen kunnen 
stellen. Zij geven aan dat dit nog verder ontwikkeld kan worden 
bijvoorbeeld door het benutten van collegiale consultaties. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.4. Basisschool Prinses Margriet 

Basisschool Prinses Margriet is een Brede school in de wijk 
Zevenhuizen in Apeldoorn. De kinderen komen veelal uit de wijk 
rondom de school. De school geeft aan dat een veilig schoolklimaat 
bij hen voorop staat omdat kinderen zich in een rustige omgeving 
kunnen ontplooien. 

Leerlingen zijn in beeld 
We beoordelen zicht op ontwikkeling als voldoende. De school 
verzamelt systematisch informatie over de leerlingen. Hierbij betrekt 
de school ook gegevens van de voorschool waar leerlingen  vandaan 
komen. De leraren gebruiken gegevens uit observaties, 
methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen bij het stellen 
van doelen voor de ontwikkeling van leerlingen. De school gebruikt 
hiervoor onder andere nieuw ontwikkelde groepsplannen ‘planmatig 
werken’ waarin leerlingen in niveaugroepen zijn ingedeeld. Tevens 
bieden deze plannen de leraren informatie welke streefdoelen 
behaald moeten worden en welke werkwijze hiervoor het meest 
geschikt is. 
 
In de groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen evalueren de 
leraren met de intern begeleider de voortgang van de ontwikkeling 
van de leerlingen. Deze evaluatie leidt tot een beredeneerd 
vervolgtraject. Dit traject kan soms een individueel handelingsplan 
zijn of het inschakelen van externe deskundigheid op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Het analyseren van de verschillende toetsen en observaties vraagt om 
aandacht. Weliswaar worden behaalde resultaten vergeleken met de 
nieuw opgestelde schoolnormen, maar het onderzoeken waarom 
bepaalde resultaten wel of niet behaald zijn, is nog geen dagelijks 
handelen van de leraren. Juist de analysefase kan de leraren meer in 
staat stellen om het pedagogisch-didactisch handelen beter af te 
stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Activerende werkvormen leidt tot betrokkenheid 
Het didactisch handelen van de leraren beoordelen we als voldoende. 
We hebben lessen gezien waarin leerlingen taakgericht en actief 
betrokken zijn. De uitleg was duidelijk. Lessen worden in toenemende 
mate door leraren samen voorbereid hetgeen tot uiting kwam in een 
zelfde activerende werkvorm bij taallessen. Door de gestructureerde 
aanpak en de positieve benadering van de leraren is de sfeer in de 
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meeste groepen prettig en rustig, 
De school besteedt veel aandacht aan het implementeren van een 
nieuw instructiemodel. Zo sluiten de leraren steeds beter aan bij de 
leerlingenpopulatie die gebaat is bij een bepaalde aanpak waarbij taal 
een grote rol speelt. Deze aanzet hebben we wisselend teruggezien in 
de lessen. 
 
De school kan het didactisch handelen versterken door meer aandacht 
te besteden aan de dagelijkse evaluatie op de processen en resultaten. 
Weliswaar biedt de dagplanning de leraren hiervoor de ruimte, maar 
daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Zo is niet helder of leerlingen 
soms gebaat zijn bij een andere didactisch aanpak of werkvorm. 

Gezamenlijke onderwijsambitie en gedragen kwaliteitsbeleid 
De kwaliteitszorg op de Prinses Margriet is voldoende. De school heeft 
zicht op haar leerlingenpopulatie en stemt in toenemende mate het 
lesaanbod, het pedagogisch-didactisch handelen en de leerlingenzorg 
hier op af. De leerresultaten zijn in beeld en het beleid van de school is 
erop gericht om de leeropbrengsten te verbeteren. 
 
De eindopbrengsten van 2018 zijn weer voldoende nadat ze twee 
achtereenvolgende jaren onvoldoende waren. Een plan van aanpak, 
ondersteund vanuit het bestuur, heeft hiertoe bijgedragen. De school 
laat zien de slag te maken naar handelings- en resultaatgericht te 
werken. Zo heeft de school eigen ambitieuze normen opgesteld, 
passend bij de leerlingenpopulatie. Hierbij werkt de school volgens 
een aanpak van data, duiden, doelen en doen. Om het maximale uit 
de leerlingen te halen, heeft de school schoolstandaarden opgesteld 
voor leraarvaardigheden. Zo stuurt de school op een 
gemeenschappelijke en eenduidige werkwijze.  Deze ontwikkeling is 
nog pril. Een ander voorbeeld van de resultaatgerichte aanpak zijn de 
bordsessie die het team twee keer per week met elkaar houdt. De 
leraren stellen ambities, doelen en concrete afspraken vast en 
evalueren deze regelmatig. De doelen staan in relatie met het 
jaarplan. Het verbeteren van de woordenschat van de leerlingen is een 
van de doelen van dit jaar. Dit zien we terug in de lessen en in de 
lokalen. Daarnaast staat dit schooljaar in het kader van het borgen 
van de nieuwe werkwijzen. 
 
Lerende houding zorgt voor kanteling naar professionele cultuur 
De school kent een groeiende professionele cultuur die we als 
voldoende waarderen. Een positieve ontwikkeling is dat leraren in 
toenemende mate met elkaar lessen voorbereiden en elkaar hierbij 
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feedback geven. Dit stimuleert een lerende en open houding op de 
school. Teamleden met wie we gesproken hebben geven aan dat er 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar is. Zij voelen zich 
niet alleen verantwoordelijk voor de leerlingen uit de eigen klas, maar 
ook voor die van de andere collega’s. Hierbij werken de halfjaarlijkse 
opbrengstenevaluatie waarbij elk teamlid zich verantwoordt over de 
behaalde resultaten, ondersteunend. 
Het team, zowel directie, intern begeleider als de leraren versterken 
hun kennis en vaardigheden door teamscholing of individuele 
trainingen. Deze scholingsactiviteiten zijn in lijn met het jaarplan van 
de school. 
 
De leraren voelen zich gehoord, gezien en gestimuleerd door het 
bestuur. Het bestuur gaat een paar keer per jaar in gesprek met 
teamleden om te horen wat er speelt en aan welke ondersteuning 
behoefte is. Teamleden merken op dat de kennisdeling, na het volgen 
van een training, versterkt kan worden binnen het team. Wij 
onderschrijven de meerwaarde daarvan. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.5. Basisschool De Diamant in Het Rooster 

De Diamant in Het Rooster is met ongeveer 285 leerlingen gehuisvest 
in een modern en naar eigen stijl ingericht schoolgebouw. De school 
biedt twee onderwijsconcepten aan op de locatie. Trefwoorden op de 
school zijn vertrouwen, talent en positief. 

Krachtige handelingsplanning 
De standaard zicht op ontwikkeling waarderen we als goed. De school 
verzamelt systematisch informatie over de kennis en vaardigheden 
van de leerlingen. Dit proces begint bij de warme overdracht vanuit 
voorschoolse voorzieningen. Dit wordt aangevuld met gegevens 
uit observaties en toetsen zowel op cognitief als op sociaal-
emotioneel gebied. Die informatie wordt zorgvuldig geanalyseerd en 
leidt tot een beredeneerde aanpak. In de klassenmappen is die 
aanpak zichtbaar waarin specifieke doelen per leerling of groep 
leerlingen zijn opgenomen en de uitvoering en het evaluatiemoment 
zijn vastgelegd. Leraren noteren zaken die hen bij de uitvoering van de 
ondersteuning opvallen. De ondersteuning wordt zorgvuldig 
geëvalueerd tijdens de zeer frequente besprekingen over de groep 
met de intern begeleiders en/of de zorgcoördinator. Deze evaluaties 
leiden tot beredeneerde vervolgtrajecten waarin de successen en 
doelen voor de komende periode worden geformuleerd. De school 
maakt ook gebruik van een 'hiaatplan' en het 'oortje' waarbij leerstof 
ter verrijking of ondersteuning wordt ingezet buiten de methodische 
leerstof. 
 
Sterke punten van de school zijn zowel de breedte van de 
informatieverzameling als de kwaliteit van zowel de analyse als de 
handelingsplanning. In het halfjaarlijkse portfolio wordt van ieder kind 
een evaluatie- en een presentatiedeel geschreven. Hierdoor houden 
zowel leraren, als ouders en leerlingen, zicht op de voortgang van de 
ontwikkeling. 
 
Leraren geven een korte doelgerichte instructie 
Ook de standaard didactisch handelen waarderen we als goed. Dit 
oordeel brengen we in verband met de kwaliteitszorg op de school 
waarin veel aandacht is voor systematische lesbezoeken. Op basis 
hiervan worden zowel individuele als schoolbrede 
verbeteracties besproken en uitgevoerd. 
Leraren geven een korte doelgerichte instructie en zorgen voor een 
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taakgerichte sfeer. Dit doen zij door de hoge mate van inzet van 
verschillende coöperatieve werkvormen waardoor actieve 
betrokkenheid van de leerlingen hoog is. Er wordt veel gewerkt met 
concreet materiaal. Het hoge tempo en daarmee de efficiënte 
benutting van onderwijstijd geven ruimte aan de leerkracht voor 
verdieping van de lesstof en voor de verlengde instructie. In de 
aansporing van leraren laten zij zien hoge verwachtingen van 
leerlingen te hebben. 
Er is veel aandacht voor het creëren van een rijke leeromgeving voor 
de leerlingen. Er hangt veel visuele ondersteuning aan de wanden 
vanuit de verschillende vakgebieden. De leeromgeving is sterk gericht 
op de zelfstandigheid van de leerlingen. 
 
Een passend onderwijsaanbod 
De standaard extra ondersteuning beoordelen we als voldoende. 
Voor leerlingen die structureel een ander onderwijsaanbod nodig 
hebben zorgt de school voor passende ondersteuning gericht op de 
ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Voor deze leerlingen 
wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin is vastgelegd 
hoe de extra ondersteuning wordt ingezet en hoe het onderwijs wordt 
afgestemd op de behoefte van de leerling. Regelmatig evalueert de 
school de gestelde doelen en het verwachte uitstroomprofiel. 
 
Korte lijnen met het samenwerkingsverband 
Ook de wijze waarop de school vormgeeft aan samenwerking met 
relevante partners waarderen we als voldoende. Voorbeelden daarvan 
zijn de relatie met de voorschoolse partner, de relatie met het 
samenwerkingsverband en met de ouders. 
Met de voorschoolse partner worden steeds meer afspraken gemaakt 
over de doorgaande lijn in aanbod en pedagogisch en didactisch 
handelen. De oudste peuters, de school spreekt over 
een minicollege, nemen onder leiding van een pedagogisch 
medewerker deel aan activiteiten in de onderbouw. 
De relatie met het samenwerkingsverband blijkt uit de korte lijnen die 
er zijn met bijvoorbeeld de gedragsspecialisten en de snelheid 
waarmee extra ondersteuning kan worden ingezet. 
De relatie met ouders is versterkt onder meer door de inzet van 
omgekeerde 10-minuten gesprekken en de portfolio's. 

Duurzaam voldoende eindresultaten 
We beoordelen de eindresultaten van basisschool De Diamant in Het 
Rooster als voldoende. De resultaten in het verleden gaven een 
wisselend beeld te zien. Dit beeld lijkt te zijn gekanteld naar duurzaam 
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voldoende eindresultaten. 
Zichtbaar is ook dat de resultaten goed worden geanalyseerd en dat 
de conclusies een rol spelen in de onderwijsverbetertrajecten. Wel kan 
bij die analyse de rol van de referentieniveau's sterker worden 
betrokken. 
 
Van aanbod naar zicht op realisatie 
De standaard sociale en maatschappelijke competenties beoordelen 
we als voldoende. De school geeft blijk van een sterke inzet tot het 
bereiken van sociale en maatschappelijke competenties. Zij doet dit 
door de doelen die zij wil bereiken met haar aanbod en door het 
creëren van oefensituaties. Door middel van de portfolio's 
laten leerlingen zien welke cognitieve doelen zijn bereikt en hoe zij 
aan andere vaardigheden hebben gewerkt. De school spreekt daarbij 
over 'evaluaties en presentaties'. 
Het is nog een uitdaging voor de school om ook op dit gebied aan te 
geven in hoeverre de gestelde doelen, bijvoorbeeld rond 
samenwerking of autonomie, worden behaald. 

Goed op weg naar een professionele organisatie 
De kwaliteitscultuur op de school beoordelen we als voldoende. 
Vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs werkt het team aan 
onderwijsverbetering. 
De cultuur wordt steeds sterker een professionele cultuur waarin de 
verantwoording voor onderwijsverbetering laag in de organisatie 
wordt gelegd. Zo spelen vanaf vorig schooljaar begrippen als 'scrum' 
en 'agile' een rol in de school en zijn er doelenborden en stand-up 
vergaderingen. 
 
De professionalisering toont zich ook doordat leerkrachten de ruimte 
ervaren om zich te specialiseren en om eigen talenten te etaleren. 
Daarnaast zijn er steeds meer gelegenheden om feedback te krijgen 
en feedback te geven. 
 
De beleidslijn inspirerend leiderschap is zowel op klas- als 
schoolniveau zichtbaar in de school. Het team leert samen inhoud 
geven aan ontwikkelingen en ambities en zijn hierin een voorbeeld 
voor elkaar en de leerlingen. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
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. 
 
Bestuurlijke reactie PCBO Apeldoorn 

Het verificatieonderzoek van de inspectie kwam voor PCBO Apeldoorn 
op een uitgelezen moment. De organisatie maakt zich op voor een 
volgende fase in de eigen ontwikkeling, waarbij aspecten als 
professionele cultuur, een nieuwe balans tussen autonomie van 
scholen en bestuur, interne samenhang binnen PCBO Apeldoorn, 
vernieuwend leiderschap en innovatie van onderwijs belangrijke 
thema’s zijn. Deze thema’s zijn vertaald in een nieuw strategisch 
meerjarenbeleid voor de periode 2019-2023. Onderwijskwaliteit, 
innovatie en passend onderwijs vormen het hart van dit plan. Het 
bezoek van de inspecteurs was een mooi moment om de peilstok in 
de organisatie te steken. Waar vinden we zelf dat we staan en klopt 
dat met het beeld van de inspectie? Waar komen we vandaan en waar 
gaan we naar toe? Delen we de inschatting van wat er moet gebeuren 
en hoe gaan we dit realiseren? De strategie van de Raad van Bestuur is 
daarbij steeds: bij organisatieontwikkeling moeten de ‘zachte’ kant en 
de ‘harde kant’ gelijk oplopen. Dus aan de ene kant werken we aan 
het verder inrichten van systemen, het veredelen van data naar 
bestuursniveau, het meer cyclisch werken en het verantwoording 
afleggen, horizontaal en verticaal. Deze processen kunnen pas slagen 
als ze gepaard gaan met een gedifferentieerde aanpak van 
cultuurinterventies en voorbeeldgedrag. Deze aanpak helpt ons te 
ontwikkelen van een meer familiare cultuur naar een professionele 
cultuur, van afrekenen naar verantwoording afleggen, van 
uitvoeringsmodus naar eigenaarschap. 
 
In het kader van de kwaliteitszorg ontwikkelen we een aanpak waarbij 
we de kwaliteitszorg gestructureerd en informatierijker volgen. Hierbij 
zijn belangrijke sturingselementen de invoering van WMK en het 
ontwikkelen van een schoolkaart. Met WMK hanteren we een 
integraal instrument voor kwaliteitszorg. Middels de schoolkaart 
voeren we op gestructureerde basis met elkaar het gesprek over alle 
sturingselementen betreffende de school. Daarbij heeft het bestuur 
samen met directeuren de inhoudelijke doelen voor 
onderwijskwaliteit bepaald. De rode draad daarvan is het 
eigenaarschap van kinderen over hun eigen leerproces. Dit 
eigenaarschap verwachten we dan ook van leerkrachten, directeuren, 
stafafdelingen en de raad van bestuur. Voorbeeldgedrag in leren en 
ontwikkelen is daarbij de inzet. 
 
Daarom doet het ons goed dat de inspectie de kwaliteitscultuur met 
een goed beoordeelt. Dit geeft de erkenning dat een professionele, 
lerende houding op verschillende lagen van de organisatie leidt tot het 
werken aan een positief, uitnodigend onderwijsklimaat. Daarbij is 
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veiligheid geven aan medewerkers net zo belangrijk als mensen 
uitdagen om nieuwe stappen te zetten. Hierbij hoort ook 
verantwoording afleggen en de dialoog aangaan over hoe een 
leerkracht, team of de hele organisatie zich verder ontwikkelt. We 
vinden het belangrijk dat leerkrachten ontspannen kunnen vertellen 
hoe ze aan kwaliteit en innovatie werken en daarin openstaan voor 
feedback. Dat kan in teams, in lerende netwerken en voor een deel 
ook op sociale media. Maar het gaat ook om het verbeteren van de 
meer bestuurlijke verantwoording, waarin de raad van bestuur 
middels een nieuw beleidsrijk jaarverslag verantwoordelijkheid neemt 
voor hoe onderwijsmiddelen zo goed mogelijk worden besteed. Daar 
is volop werk in uitvoering. 
 
Samenvattend: 
Het beeld dat dit verificatieonderzoek laat zien, komt helemaal 
overeen met de eigen indruk van de Raad van Bestuur. We zien het 
onderzoek als een helpende steun in de rug om de processen die in 
gang gezet waren, door te ontwikkelen en verder te borgen in de 
organisatie. 
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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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