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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stg. Algemeen 
Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer (Stichting Rijnwaarden) 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
onderwijs op de school op orde is, of er sprake is van deugdelijk 
financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het 
onderwijs (zie Onderzoekskader 2021). We beoordelen de sturing van 
het bestuur op de genoemde punten als Voldoende. 
 
Context 
Onder het bestuur van Stichting Rijnwaarden valt één school: Dalton 
IKC De Overlaat, met in schooljaar 2021-2022 249 leerlingen. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder van de stichting. 
Het algemeen bestuur, de raad van beheer, bestaat uit vijf 
toezichthoudende bestuursleden. 
 
Wat gaat goed? 
Stichting Rijnwaarden is een open en transparante 
onderwijsorganisatie. Het bestuur heeft zicht op de (basis)kwaliteit 
van het onderwijs. De directeur-bestuurder overlegt met de 
medewerkers over de uitvoering van het schoolplan en het jaarplan en 
de resultaten die de leerlingen behalen. Waar nodig stuurt de 
directeur-bestuurder bij. De directeur-bestuurder informeert het 
toezichthoudend bestuur hierover. 
In alle lagen van de organisatie zien we een grote betrokkenheid van 
de medewerkers. Iedereen is zich bewust van de eigen 
verantwoordelijkheden met als doel onderwijs van voldoende 
kwaliteit voor alle leerlingen. Binnen Stichting Rijnwaarden is een 
cultuur van verbinding, gezamenlijkheid en dialoog. Er is onderling 
vertrouwen en de drempels zijn laag. 
Het bestuur zorgt er voor dat de randvoorwaarden voor het 
organiseren van onderwijs op orde zijn en er is sprake van deugdelijk 
financieel beheer. Het bestuur kan aan de verplichtingen op korte en 
langere termijn voldoen en heeft een in financieel opzicht degelijke 
meerjarenbegroting. 
 
Wat kan beter? 
Bij het formuleren van doelen kan beter worden beschreven wat het 
effect van de verbeteractiviteiten moet zijn op het leren en de 
ontwikkeling van de kinderen. 

Bestuur: Stg. Algemeen 
Basisonderwijs Rijnwaarden 
Bestuursnummer: 30824 
Sector: Primair Onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 1 
 
Totaal aantal leerlingen: 249 
(teldatum: 1-10-2021) 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: IKC De Overlaat (04LX) 
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Daarnaast kan het bestuur in zijn bestuursverslag duidelijker 
aangeven wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en voor welke 
beleidsdoelen geld wordt ingezet. Ook kan het bestuur de 
informatiewaarde op een aantal onderdelen in het jaarverslag beter 
toelichten. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur moet zorgen voor concretere doelen, zodat gerichter kan 
worden vastgesteld of de doelen daadwerkelijk behaald zijn. Ook 
moet het bestuur zorgdragen voor een samenhangend en doelgericht 
onderwijsaanbod voor burgerschap. 
Ten aanzien van de wettelijke bepalingen in de schoolgids zien wij dat 
de verantwoording over de behaalde (eind)opbrengsten niet op orde 
is. 
Daarnaast moet het bestuur ervoor zorgen dat de school over een 
professioneel statuut beschikt. 
Tot slot dient het bestuursverslag van het bestuur volledig te zijn. Een 
onderdeel van het rapport van de intern toezichthouder is niet 
volledig opgenomen. 
 
Vervolg 
Het bestuur komt in aanmerking voor het volgende vierjaarlijkse 
onderzoek volgens de reguliere onderzoekscyclus. In de 
tussenliggende periode vindt er een jaarlijkse analyse plaats van de 
prestaties op het niveau van het bestuur en de school. Mochten uit 
deze jaarlijkse prestatieanalyse risico’s naar voren komen, dan zal de 
inspectie hierover in gesprek gaan met het bestuur. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie 

BKA1. Visie, ambities en doelen ● 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober 2022 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Stg. Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden 
te Tolkamer (Stichting Rijnwaarden). In dit vierjaarlijks onderzoek 
staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de 
scholen? 

2. Is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
3. Heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling 

van de scholen en dragen die bij aan de kernfuncties (kwalificatie, 
socialisatie en allocatie, waaronder selectie en gelijke kansen) 
van het onderwijs? 

 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de 
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities. 

Context 
Bij Stichting Rijnwaarden heeft nog niet eerder een bestuurlijk 
onderzoek plaats gevonden. Vanwege de coronapandemie heeft er 
alleen een compact vierjaarlijks onderzoek plaats gehad (september 
2020). Tijdens dat onderzoek hebben we samen met het bestuur 
geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en 
de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het 
schooljaar 2020-2021 noodzakelijk maakten. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. Het 
vierjaarlijks onderzoek bij Stichting Rijnwaarden hebben we op maat 
ingericht en bestond uit de volgende onderzoeksactiviteiten: 

• Een analyse van beleidsdocumenten op school- en 
bestuursniveau; 

• Gesprekken met: 
◦ de directeur-bestuurder en het managementteam; 
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◦ het toezichthoudend deel van het bestuur; 
◦ de medezeggenschapsraad; 
◦ een afvaardiging van leerkrachten; 
◦ een afvaardiging van leerlingen; 

• Verificatieactiviteiten op schoolniveau gericht op hoe het 
bestuursbeleid vorm krijgt op de werkvloer. 

 
Vanuit het geïntegreerde toezicht kijken we bij de beoordeling van de 
BKA-standaarden ook naar (de sturing op) het financieel beheer. Voor 
de beoordeling van het financieel beheer kijken we in ieder geval naar 
de jaarverslaggeving en de daarin opgenomen kengetallen, begroting 
en prognoses. Wanneer wij tijdens ons onderzoek financiële risico’s 
voor de continuïteit van het onderwijs of onrechtmatige dan wel 
evident ondoelmatige bestedingen tegenkomen dan rapporteren we 
hierover in het hoofdstuk Resultaten vierjaarlijks onderzoek bestuur. 
 
Daarnaast stellen we bij elk vierjaarlijks onderzoek vast of de 
continuïteitsparagraaf die het bestuur heeft opgenomen in het 
jaarverslag voldoet aan de wettelijke vereisten. Een volledige 
continuïteitsparagraaf die voldoet aan de wettelijke vereisten, is van 
belang voor de transparantie over het toekomst- en risicogericht 
handelen van het bestuur en voor het tijdig in beeld brengen van 
financiële risico’s en dat het bestuur “in control” is en beschikt over de 
informatie die nodig is om goed te (kunnen) sturen op haar beleid. In 
ons onderzoek kijken wij bij elke BKA-standaard naar een aantal 
onderdelen van de continuïteitsparagraaf. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we 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 Rijnwaarden bij ons binnengekomen die opvolging 
vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan het eindoordeel op bestuursniveau en de 
oordelen op de standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen. 
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Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek bestuur 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de 
standaarden. 

We beoordelen de kwaliteit van de Besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie van Stg. Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer 
(Stichting Rijnwaarden) als Voldoende. Het bestuur heeft een visie op 
kwaliteit, heeft zicht op de belangrijke ontwikkelingen voor de school 
en stuurt op het behalen van voldoende onderwijskwaliteit. Daarnaast 
is er sprake van deugdelijk financieel beheer. 
Bij de medewerkers zien we een hoge mate van betrokkenheid bij de 
organisatie en draagvlak voor het beleid. Het bestuur en de school 
moeten doelen nog wel concreter formuleren en het 
kwaliteitszorgsysteem samenhangender te maken. 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we een toelichting op 
deze oordelen. 
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Context 
Onder het bestuur van Stichting Rijnwaarden valt één school: Dalton 
IKC De Overlaat, met in schooljaar 2021-2022 249 leerlingen. De 
bestuurlijke constructie is een one-tier model. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de directeur-bestuurder van de stichting. Het algemeen 
bestuur, de raad van beheer, bestaat uit vijf toezichthoudende 
bestuursleden. 
 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
Het bestuur van Stichting Rijnwaarden heeft in voldoende mate een 
visie op kwaliteit en heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld. Het 
bestuur stuurt op het behalen van voldoende onderwijskwaliteit en 
richt de (financiële) voorwaarden in om de kwaliteit van het onderwijs 
te waarborgen. 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Wel krijgt het bestuur 
twee herstelopdrachten, omdat de doelen onvoldoende concreet zijn 
en het onderwijs ten aanzien van burgerschap onvoldoende 
samenhangend wordt vormgegeven. 
 
Het bestuur heeft een visie op goed onderwijs die is vast gelegd in het 
schoolplan en in de schoolgids. Deze visie is uitgewerkt in een 
jaarplan, waarin de doelstellingen op schoolniveau zijn gespecificeerd 
en zichtbaar is welke zaken de school wil verbeteren. Daarnaast werkt 
de school met ambitiekaarten en kwaliteitskaarten op verschillende 
onderwerpen, zowel gericht op leergebieden als op praktische zaken. 
Het geven van kwalitatief ruim voldoende lessen in een positief 
schoolklimaat aan betrokken leerlingen staat daarbij centraal en wij 
hebben dat terug gezien tijdens onze verificatie-activiteiten. 
 
Er is een functionerende verantwoordelijkheidsverdeling tussen het 
bestuur en het interne toezicht vastgelegd. Deze 
verantwoordelijkheidsverdeling is voor de functionarissen, die wij 
spraken, duidelijk en werkt in de praktijk. Zo wordt de raad van beheer 
minimaal vijf keer per jaar door de directeur-bestuurder geïnformeerd 
over de actuele stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen. 
Om objectiever aan te kunnen geven wanneer de raad van beheer 
tevreden is over de gerealiseerde effecten van beleid kan een eigen 
toezichtskader helpend zijn. 
 
Binnen het bestuur en de school is breed draagvlak voor de 
onderwijskundige koers. In een kleinschalige setting werken het 
bestuur en de school op basis van vertrouwen aan 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan de leerlingen. Het aan 
onderwijsontwikkeling werken in kwaliteitsteams en leerteams 
ervaren het managementteam en de leerkrachten als stimulerend en 
belangrijk. De leerkrachten gaven in het gesprek met ons ook aan dat 
binnen de leerteams lessen ook samen worden voorbereid. In de 
bezochte lessen zagen we ook eenheid in didactische aanpak terug. 
De vergaderingen over de behaalde onderwijsresultaten spelen 
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daarnaast een belangrijke rol in de evaluaties en het bijstellen van 
doelen. 
Wij hebben gesprekken gevoerd met diverse geledingen. Hieruit blijkt 
enerzijds dat er op een aantal gebieden gemeenschappelijke hoge 
ambities zijn (bijvoorbeeld voor talentbegeleiding passend bij de 
veranderende leerlingpopulatie). Anderzijds ontbreekt het nog aan 
het vastellen van streefdoelen door uit te spreken bij welke meetbare 
en/of merkbare resultaten de school tevreden is. 
Wij verwachten van besturen en scholen echter wel dat zij concretere 
doelen opstellen. Dan kan beter worden geformuleerd wat het effect 
van de verbeteractiviteiten uiteindelijk moet zijn op het leren van de 
leerlingen. Daarmee wordt ook duidelijker wanneer het bestuur en de 
toezichthouder tevreden kunnen zijn over wat is bereikt, bijvoorbeeld 
over de hoogte van de behaalde referentieniveaus voor taal en 
rekenen, en of het maximale uit de leerlingen wordt gehaald. Het 
kwaliteitszorgsysteem op Stichting Rijnwaarden is nu niet doelgericht 
en samenhangend genoeg. Wij geven het bestuur hiervoor een 
herstelopdracht (artikel 10 en 12, vierde lid, WPO). 
 
Ten aanzien van burgerschap heeft het bestuur recent een 
beleidsdocument vastgesteld. De concrete vertaling naar 
schoolniveau is echter nog niet gemaakt. Het ontbreekt nog aan een 
samenhangend en doelgericht onderwijsaanbod, waarbij er concrete 
en meetbare leerdoelen zijn geformuleerd, waaruit duidelijk wordt 
welke kennis, houding en vaardigheden de school wil bereiken. 
Hiermee voldoet het bestuur niet aan het gestelde in art. 8, derde lid, 
WPO en krijgt daarvoor een herstelopdracht. 
 
Als we het beleid vanuit het financiële perspectief beschouwen, zien 
we dat het bestuur de inzet en het beheer van de financiële middelen 
zodanig heeft ingericht dat de kwaliteit van het onderwijs 
gewaarborgd kan worden. Wel is het belangrijk dat er bij de 
meerjarenbegroting (financiële) middelen aan de strategische doelen 
zijn gekoppeld. Wij zien dit echter beperkt terug in de 
meerjarenbegroting omdat de doelen waaraan de middelen worden 
besteed niet voldoende gespecifieerd zijn. Wij vragen het bestuur om 
hier in de volgende bestuursverslagen meer aandacht aan te geven. 
 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur realiseert 
samen met de school de doelen voor (basis)kwaliteit en bevordert een 
kwaliteitscultuur. Het bestuur zorgt voor de randvoorwaarden en 
stuurt, waar nodig, tijdig bij. Het bestuur stuurt op effectief financieel 
beheer zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is en 
bekostiging rechtmatig verkregen wordt. Wel krijgt het bestuur twee 
herstelopdrachten voor het ontbreken van een professioneel statuut 
en het ontbreken van toezicht op de doelmatige besteding van 
middelen. 
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Stichting Rijnwaarden heeft een professionele kwaliteitscultuur 
waarbinnen in een kleinschalige setting veel wordt samengewerkt. De 
organisatie is dusdanig ingericht dat het bestuur en de school kunnen 
werken aan continue verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de 
professionaliteit van de medewerkers, bijvoorbeeld op het geven van 
kwalitatief ruim voldoende lessen en lessen die aansluiten bij wat de 
leerlingpopulatie nodig heeft. Medewerkers scholen zich zowel op 
teamniveau als op individueel niveau en binnen de school wordt het 
gesprek gevoerd over welke scholing het meest noodzakelijk is. 
De afspraken in de verdeling van de verantwoordelijkheden zijn 
helder. Er zijn verschillende overleg- en ontwikkelstructuren en de 
lijnen zijn kort. Het managementteam en de leerkrachten geven aan 
dat ze veel professionele ruimte en stimulans voor de verbetering van 
de onderwijskwaliteit ervaren. Door de samenwerking en verbinding 
worden betrokkenheid en eigenaarschap vergroot. Dat vertaalt zich 
onder andere in duidelijke afspraken binnen de school over de 
kwaliteit van de lessen. 
We merken daarnaast op dat het bestuur, het managementteam en de 
leerkrachten ons teruggaven dat openheid, vertrouwen en respect 
belangrijke pijlers zijn binnen Stichting Rijnwaarden. 
 
Aandachtspunt voor het bestuur is het in overleg met de leerkrachten 
opstellen van een professioneel statuut. In de praktijk is duidelijk 
welke zeggenschap de leerkrachten hebben, maar dit moet volgens de 
wet ook vastgelegd zijn (artikel 31a, WPO). Het bestuur krijgt hiervoor 
een herstelopdracht. 
 
Ten aanzien van de basisvaardigheden scoorde de school in schooljaar 
2018-2019 voor de referentieniveaus taal en rekenen boven het niveau 
wat je op grond van de schoolweging gemiddeld gezien van de 
leerlingpopulatie mag verwachten. In schooljaar 2019-2020 is 
vanwege de coronapandemie geen eindtoets afgenomen. In 
schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 scoorde de school lager dan wat je 
mag verwachten, maar de resultaten waren in schooljaar 2021-2022 
wel hoger dan in 2020-2021. Dat geldt zowel voor het fundamentele 
niveau als het streefniveau. 
 
Voor Stichting Rijnwaarden is passend onderwijs voor iedere leerling 
die dat nodig heeft een belangrijk uitgangspunt van hun onderwijs. 
Stichting Rijnwaarden heeft zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk 
kinderen regulier onderwijs te laten volgen. Leerlingen worden zo min 
mogelijk verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. In het 
schoolondersteuningsprofiel is aangegeven welke ondersteuning de 
school biedt. 
 
De organisatiecultuur binnen Stichting Rijnwaarden is transparant en 
integer. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 
Via de medezeggenschapsraad is tegenspraak georganiseerd. Het 
toezichthoudend bestuur krijgt zicht op de kwaliteit van de school 
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door middel van gesprekken met de directeur-bestuurder. 
Aandachtspunt voor de toezichthouder is om ook andere 
informatiebronnen te benutten om zicht te krijgen op de 
onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur binnen de school. Dat het 
overleg met de medezeggenschapsraad plaats vindt zonder dat de 
directeur-bestuurder daarbij aanwezig is, kan daar ook aan bijdragen. 
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met de raad van beheer en 
de medezeggenschapsraad blijkt dat zij de mogelijkheid hebben en 
benutten voor het onderhouden van de eigen professionalisering. 
Binnen de raad van beheer zijn alle benodigde deskundigheden 
aanwezig. 
 
Het bestuur heeft deugdelijk financieel beheer. Wij hebben geen 
indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het onderwijs 
op korte of middellange termijn en ook zijn er geen (signalen van) 
onrechtmatigheden vastgesteld. 
Het is essentieel dat het geld dat het bestuur van de overheid krijgt 
doelmatig wordt besteed aan het onderwijs. De intern toezichthouder 
moet daarop toezien. Hij moet zich in het bestuursverslag 
verantwoorden over de manier waarop hij uitvoering gaf aan deze 
taak. In het bestuursverslag is wel opgenomen dat de intern 
toezichthouder toezicht houdt op de doelmatige besteding van 
middelen, maar niet (voldoende) hoe hij dit doet. 
Wij verwachten dat de intern toezichthouder hier in de volgende 
bestuursverslagen meer aandacht aan besteedt. 
 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Ook deze standaard beoordelen we als Voldoende. Het bestuur 
evalueert of het de doelen realiseert en verantwoordt zich hierover. 
Het stelt waar nodig het beleid bij en betrekt daartoe de 
belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. Wel krijgt het 
bestuur een herstelopdracht vanwege het ontbreken van een 
wettelijke vereiste in de schoolgids. 
 
De directeur-bestuurder verantwoordt zich minimaal vijf keer per jaar 
door middel van een managementrapportage aan het 
toezichthoudend bestuur. Daarnaast maakt de directeur-bestuurder 
jaarlijks een evaluatie waarin de verschillende aspecten van het 
onderwijs in kaart worden gebracht. Het jaarplan is daarbij 
uitgangspunt en de nadruk ligt op de voortgang van de 
verbeteractiviteiten. Tussentijds evalueren de kwaliteitsteams en 
leerteams op deelaspecten van het jaarplan. Daarnaast staan de 
toetsresultaten centraal tijdens opbrengstenvergaderingen met de 
intern begeleiders. Uit de verschillende evaluaties blijkt niet altijd of 
de verbetermaatregelen effectief zijn geweest. Als de doelen concreter 
worden gemaakt, kunnen de evaluaties ook aan kracht winnen. 
 
Het bestuur voert een actieve dialoog met het samenwerkings-
verband, de gemeentes, kinderopvang en andere besturen (PO en VO) 
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en scholen om de onderwijskwaliteit te versterken en het onderwijs- 
en begeleidingsaanbod met elkaar te verbinden. Het bestuur maakt 
ook gebruik van verschillende externe rapportages, zoals die van de 
NRO. 
 
Daarnaast informeert de school ouders over de ontwikkeling van de 
school en de leerlingen. We constateren wel dat de schoolgids niet 
voldoet aan de eisen die de wet daar aan stelt. Dit betreft de 
verantwoording over de resultaten die met het onderwijsleerproces 
worden bereikt en de context waarin die dienen te worden geplaatst 
(artikel 13, eerste lid, onderdeel a, WPO). 
 
De raad van beheer en de medezeggenschapsraad geven aan dat zij 
door de directeur-bestuurder tijdig worden voorzien van alle relevante 
informatie. De relatie met de directeur-bestuurder beschrijven zij als 
open en met alle ruimte voor een zinvolle dialoog of gevraagde en 
ongevraagde adviezen. Daarnaast vindt er halfjaarlijks een overleg 
plaats tussen de raad van beheer en de medezeggenschapsraad. Alle 
partijen zijn goed in staat hun rol en verantwoordelijkheid te nemen, 
al zijn de invulling en de wederzijdse verwachtingen van het overleg 
tussen de raad van beheer en de medezeggenschapsraad een 
aandachtspunt. 
 
Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan zijn interne en externe 
belanghebbenden en de verantwoording in het jaarverslag is 
betrouwbaar. We merken nog wel verbeterpunten op. 
Het bestuur geeft in het jaarverslaggeving in onvoldoende mate aan 
waaraan het geld dat zij van het samenwerkingsverband ontving, is 
besteed en wat het effect hiervan is geweest op de leerlingen om wie 
het gaat. 
Ook kan het bestuur in de paragraaf over het risicobeheersingsysteem 
van het jaarverslag beter aangeven welke beheersmaatregelen 
worden getroffen als zich een risico voordoet. Het is belangrijk dat 
belanghebbenden kunnen zien wat het bestuur doet om risico’s te 
voorkomen en wat ze doet om het negatieve effect zo klein mogelijk 
te houden als het risico zich inderdaad voordoet. Wij roepen het 
bestuur op in volgende bestuursverslagen concreter te benoemen 
welke beheersmaatregelen worden getroffen en hoe de middelen 
voor passend onderwijs worden uitgegeven. 
Tot slot zien wij dat een beschrijving van de nevenfuncties bij het 
verslag van de raad van beheer ontbreekt. Het is voor 
belanghebbenden belangrijk dat zij kunnen zien dat de intern 
toezichthouder haar toezicht transparant en onafhankelijk uitvoert. 
Wij vragen het bestuur om hier in de volgende bestuursverslagen 
meer aandacht aan te geven. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

De standaard BKA1 (Visie, ambities 
en doelen) is als Voldoende
beoordeeld, maar voldoet op 
onderdelen niet aan de wet. 
Het bestuur voldoet niet aan het 
gestelde in artikel 10 en artikel 12, 
vierde lid van de WPO: het bestuur 
zorgt voor de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen via een 
stelsel van kwaliteitszorg. Dat houdt 
onder andere in dat er toetsbare 
doelen zijn geformuleerd. 

Het bestuur zorgt voor een stelsel 
van kwaliteitszorg met toetsbare 
doelen om zo systematisch te volgen 
of de gewenste kwaliteit wordt 
behaald. 

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

De standaard BKA1 (Visie, ambities 
en doelen) is als Voldoende 
beoordeeld, maar voldoet op 
onderdelen niet aan de wet. 
Het bestuur voldoet niet aan het 
gestelde in artikel 8, derde lid van de 
WPO: het onderwijs bevordert actief 
burgerschap en sociale cohesie op 
doelgerichte en samenhangende 
wijze. 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
onderwijs ten aanzien van 
burgerschap op een doelgerichte en 
samenhangende wijze wordt vorm 
gegeven. 

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

De standaard BKA2 (Uitvoering en 
kwaliteitscultuur) is als Voldoende 
beoordeeld, maar voldoet op 
onderdelen niet aan de wet. 
Het bestuur voldoet niet aan het 
gestelde in artikel 31a van de WPO: 
de school beschikt over een 
professioneel statuut. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
school in de loop van schooljaar 
2022-2023 over een professioneel 
statuut beschikt. 

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

De standaard BKA2 (Uitvoering en 
kwaliteitscultuur) is als Voldoende 
beoordeeld, maar voldoet op 
onderdelen niet aan de wet. 
De intern toezichthouder voldoet 
niet aan het gestelde in artikel artikel 
17c lid 1 onder e WPO: het jaarlijks 
afleggen van verantwoording over 
de uitvoering van de taken. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
verantwoording aflegt over hoe hij 
het toezicht op een doelmatige 
besteding van rijksmiddelen heeft 
uitgevoerd. 

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Stichting Rijnwaarden voor het vervolgtoezicht niet af 
van de reguliere termijn van vier jaar. Voor de wettelijke 
tekortkomingen krijgt het bestuur herstelopdrachten die in 
onderstaand schema staan vermeld. 
De jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen 
de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te 
scherpen. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

De standaard BKA3 (Evaluatie, 
verantwoording en dialoog) is als 
Voldoende beoordeeld, maar 
voldoet op een onderdeel niet aan 
de wet. 
Het bestuur voldoet niet aan het 
gestelde in artikel 13, eerste lid, 
onderdeel a van de WPO: de 
schoolgids bevat de context waarin 
de behaalde resultaten van het 
onderwijs dienen te worden 
geplaatst. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
schoolgids voor schooljaar 
2023-2024 voldoet aan de eisen die 
de wet stelt. 

Bij het eerstvolgende vierjaarlijks 
onderzoek beoordelen we opnieuw 
of het bestuur aan de 
deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Vanuit grote betrokkenheid door alle medewerkers in onze open en 
transparante organisatie, is er door een gezamenlijk gedragen 
onderwijsvisie ingezet op professionele ontwikkeling en kwaliteit. We 
zijn verheugd dat de inspectie dit terugziet in het 
vierjaarlijks bestuursonderzoek. 
 
Het oordeel ‘voldoende’ op de standaarden BKA 1 (visie, ambities en 
doelen), BKA 2 (uitvoering en kwaliteitscultuur) en BKA 3 (evaluatie, 
verantwoording en dialoog) voelen we als vertrouwen en blijk van 
waardering voor alle medewerkers in onze school. 
 
Het rapport bevestigt ons beeld dat we de juiste stappen zetten en 
geeft handreikingen voor de verdere ontwikkeling van de sturing op 
de kwaliteit van ons onderwijs, deugdelijk financieel beheer en het 
vergroten van de ambities die gericht zijn op de verdere 
ontwikkeling van de school. De opmerkingen die gemaakt zijn t.a.v. 
het bestuursverslag zullen worden meegenomen bij het volgende 
verslag. 
 
We blijven ons inzetten voor de bijdrage aan de kernfuncties van goed 
onderwijs. Dit gaan we in de komende jaren vormgeven door in te 
zetten op verdere professionalisering van onze kwaliteitszorg. Het 
rapport motiveert ons om de ambities en doelen concreet 
te verwoorden, zodat gerichter kan worden vastgesteld of deze zijn 
behaald. De bevindingen uit het onderzoek geven goede 
handreikingen om de herstelopdrachten t.a.v. burgerschap en het 
professioneel statuut vorm te geven. 
 
Tot slot willen we onze waardering uitspreken voor het 
onderzoeksteam dat het vierjaarlijkse bestuursonderzoek op kundige, 
constructieve en prettige wijze heeft uitgevoerd en zich heeft verdiept 
in onze organisatie. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 


	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Opzet van het vierjaarlijks onderzoek
	Resultaten vierjaarlijks onderzoek bestuur
	Reactie van het bestuur

