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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is van 
januari tot en met maart 2020 uitgevoerd bij het bestuur van de 
Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag 
te Alphen aan den Rijn. 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 van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 
Reformatorische Grondslag te Alphen aan den Rijn heeft de sturing op 
de onderwijskwaliteit goed op orde en bestuurt transparant en 
integer. Het bestuur heeft een duidelijke visie op wat het met zijn 
scholen wil. Tijdens het onderzoek hebben wij gezien dat de directie, 
de leraren en de ouders deze visie onderschrijven en uitdragen. Het 
bestuur heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen die hebben 
geleid tot onderwijsresultaten die beter aansluiten bij wat de 
leerlingen kunnen. De snelheid waarmee het bestuur en de scholen dit 
hebben gerealiseerd, verdient een compliment. 
 
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan zijn 
financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.  
 
Wat moet beter? 
Het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) voldoet niet aan de wettelijke vereisten. De Wet op het Primair 
Onderwijs (WPO, artikel 17c, lid 3) schrijft voor dat het intern 
toezichtsorgaan tenminste tweemaal per jaar overleg heeft met 
de GMR. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur en heeft bestuur en 
toezicht gescheiden. De formele relatie tussen het intern 
toezichtsorgaan en het dagelijks bestuur behoeft echter nog 
aandacht. Heeft het intern toezichtsorgaan het toezicht wel zo 
ingericht dat het, ook in mindere tijden (bijvoorbeeld als de 
onderwijskwaliteit van de scholen onder druk komt te staan), zijn 
taken tijdig en goed kan uitvoeren? Het bestuur is zich bewust van dit 
aandachtspunt en is gestart met een onderzoek dat antwoord moet 

Bestuur: Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs op Reformatorische 
Grondslag te Alphen aan den Rijn 
Bestuursnummer: 20183 
 

 
Scholen onder het bestuur: 
Basisschool De Bron (06NZ) 
Reformatorische basisschool 
Rehoboth (00GQ) 
 
Totaal aantal leerlingen: 179 
(Teldatum: 1-10-2019) 
 
Onderzochte school: 
Reformatorische basisschool 
Rehoboth (00GQ) 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 2/19



geven op de vraag hoe het de scholen nu en in de toekomst het best 
kan besturen. Zeker gezien de kwetsbare positie waarin de scholen 
zich enkele jaren geleden op onderwijskundig gebied bevonden, is het 
van belang dat het bestuur op een redelijke termijn maatregelen 
neemt om het intern toezicht nog verder te versterken. 
 
Daarnaast geven wij het bestuur mee dat de kwaliteitszorgcyclus aan 
kwaliteit kan winnen door toetsbare, realistische en ambitieuze 
doelen te formuleren die aangeven wanneer het bestuur tevreden is. 
 
Wat betreft de financiën merken wij tot slot op dat het jaarverslag van 
het bestuur nog niet geheel volledig is. Enkele onderdelen kunnen 
worden verbeterd, te weten: 

• De wijze waarop de interne toezichthouder het bestuur adviseert 
en welke resultaten dit heeft opgeleverd; 

• De verantwoording van de interne toezichthouder op een 
doelmatige besteding van middelen. 

 
Vervolg 
Wij hebben vertrouwen in het bestuur en nemen het bestuur op in het 
regulier vierjaarlijks bestuursgericht toezicht. Dit houdt in dat wij, als 
er in de komende vier jaar geen reden tot zorg is, het bestuur pas over 
vier jaar weer onderzoeken. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 3/19



Inhoudsopgave 

1. 5 Opzet vierjaarlijks onderzoek 

2. 8 Resultaten onderzoek op bestuursniveau 

3. 16 Resultaten verificatieonderzoek 

3.1. 16 Reformatorische basisschool Rehoboth 

4. 18 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 4/19



Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode januari tot en met maart 2020 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Alphen aan den Rijn. 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. 

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We 
hebben door middel van een verificatieonderzoek ook de 
onderwijskwaliteit onderzocht van één van de twee scholen waarvoor 
het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de standaard 
Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. 
 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
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Verificatie 

School 1 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

1. Reformatorische basisschool Rehoboth 

geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
  
Onderstaande tabel geeft weer hoe het verificatieonderzoek bij de 
school is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht 
op de school. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. Zo is er gesproken met het bestuur, de 
directie, de commissie van toezicht en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben wij gesproken 
met leerlingen, ouders en leraren en verschillende lessen bezocht. 
 
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. 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over de (scholen van) de Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Alphen aan den 
Rijn bij ons binnengekomen die opvolging vereisen. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek bij Reformatorische basisschool Rehoboth. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in 
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 

Samenvattend oordeel 
Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op 
Reformatorisch Grondslag heeft zicht op de onderwijskwaliteit van 
zijn scholen en is erin geslaagd om samen met een deskundige directie 
en een gedreven team de onderwijsresultaten in korte tijd sterk te 
verbeteren. De sturing op de onderwijskwaliteit kan aan kwaliteit 
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winnen door toetsbare, realistische en ambitieuze doelen te 
formuleren voor de scholen. Deze doelen helpen het bestuur om nog 
meer zicht te krijgen op wat er binnen de scholen moet worden 
geborgd en waar verbetering mogelijk is. 
 
Nu op de scholen de onderwijskwaliteit en de ervaren veiligheid sterk 
is verbeterd, denken het dagelijks bestuur en de commissie van 
toezicht (het intern toezichtsorgaan) na over de wijze waarop de 
scholen in de toekomst het best bestuurd kunnen worden. Wij geven 
het bestuur mee om op redelijke termijn het intern toezicht te 
verstevigen zodat ook in onverhoopt mindere tijden het intern 
toezicht zijn taken goed kan uitvoeren. 
 
Binnen de vereniging kan de positie van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) worden verstevigd. Er is sprake van 
twee medezeggenschapsraden die weinig gemeenschappelijke 
activiteiten hebben. Voor het feit dat de intern toezichthouder niet 
minimaal twee keer per jaar een overleg heeft met de GMR geven wij 
het bestuur een herstelopdracht. 
 
Tot slot merken wij op dat er op dit moment geen sprake is van 
financiële risico’s die het voortbestaan van het bestuur binnen nu en 
twee jaar in gevaar kunnen brengen. Ook het financieel beheer is in 
orde. Hiermee voldoet het bestuur aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied financieel beheer. 
 
 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen 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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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)? 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. Het 
bestuur voldoet wat betreft het zicht en de sturing op 
onderwijskwaliteit aan de wet. De onderwijsresultaten van de scholen 
hebben enkele jaren een zorgelijk beeld laten zien. Het bestuur heeft 
vervolgens sterk en succesvol gestuurd op verbetering van de 
onderwijskwaliteit van zijn scholen. Er is geïnvesteerd in verdere 
professionalisering van het team en in nieuwe methodes. Daarnaast 
hebben wisselingen in de samenstelling van het bestuur en de directie 
plaatsgevonden. 
 
Tijdens het onderzoek hebben wij ervaren dat het bestuur goed op de 
hoogte is van wat er speelt op zijn scholen. Iedere twee maanden 
levert de directeur een managementrapportage met een breed palet 
aan sturingsinformatie aan. Het bestuur bespreekt deze rapportages 
in bestuursvergaderingen en bevraagt de directeur kritisch op de 
informatie die het op deze wijze krijgt aangeleverd. Tijdens deze 
bespreking vindt het bestuur het vooral belangrijk om te weten of alle 
leerlingen zich veilig voelen binnen de scholen, of zij met plezier naar 
school gaan, of het schoolklimaat en het aanbod passen bij de 
identiteit van de scholen en of er op de scholen sprake is van goede 
onderwijsresultaten. Daarnaast laat het bestuur zich informeren over 
de onderwijskwaliteit van zijn scholen door de scholen jaarlijks te 
bezoeken, lessen bij te wonen en gesprekken te voeren met leraren, 
leerlingen en het ouderpanel van de betreffende school. 
 
Het bestuur heeft samen met de directeur een systeem voor 
kwaliteitszorg opgezet. Dit systeem bestaat onder andere uit een 
bestuurlijke jaaragenda. Deze jaaragenda heeft tot doel alle 
beleidsterreinen jaarlijks aan bod te laten komen. De 
kwaliteitszorgcyclus kan aan kwaliteit winnen door de te behalen 
doelen concreter te formuleren. Wanneer is het bestuur tevreden? 
Tijdens het onderzoek valt bijvoorbeeld op dat goede 
onderwijsresultaten in documenten enerzijds omschreven worden als 
‘aan het wettelijk vastgesteld niveau van basiskwaliteit voldoen’, 
terwijl het bestuur anderzijds aangeeft tevreden te zijn als er sprake is 
van een stijgende lijn. De stijgende lijn in de onderwijsresultaten is iets 
waar het bestuur trots op mag zijn. Het is gelukt om in een relatief 
korte periode onderwijsresultaten te behalen die beter passen bij de 
mogelijkheden van de leerlingen op de school. Een volgende uitdaging 
is het formuleren van toetsbare, realistische en ambitieuze doelen die 
weergeven wat het bestuur van de scholen verwacht. Op basis van 
deze doelen kunnen bestuur en directie evalueren welke 
ontwikkelingen geborgd moeten worden en waar bijstelling gewenst 
is. 
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende. Tijdens 
de gesprekken met diverse betrokkenen bij de school komt naar voren 
dat het bestuur transparant en integer functioneert. Het bestuur heeft 
een grote bereidheid om goed te besturen en reflecteert regelmatig 
op het eigen functioneren door bestuursvergaderingen te evalueren 
en directe stakeholders om feedback te vragen. Daarnaast neemt het 
bestuur diensten af bij de besturenbond waarbij het is aangesloten. 
Hierdoor houdt het zijn kennis van onder andere onderwijswetgeving 
up-to-date en draagt het er zorg voor dat ook nieuwe bestuursleden 
de informatie krijgen die zij nodig hebben om goed te kunnen 
besturen. 
 
In het Strategisch bestuursbeleidskader omschrijft het bestuur hoe 
invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In 
vijf onderliggende documenten is omschreven hoe het bestuur de 
scholen wil besturen en hoe de verhouding tussen bestuur en directie 
is ingericht. Het bestuur volgt hierbij de Code Goed Bestuur en er is 
sprake van de wettelijke scheiding bestuur en toezicht. Het toezicht 
vindt plaats via een commissie van toezicht. Deze bestaat uit drie 
leden en in het Strategisch bestuursbeleidskader staan hun taken 
omschreven. De intern toezichthouder haalt op verschillende 
manieren informatie op over hoe het met het bestuur en de scholen is 
gesteld. Uit ons onderzoek blijkt dat minder zichtbaar is hoe het intern 
toezicht en het bestuur samenwerken. Op het moment van het 
onderzoek komt weliswaar niet naar voren dat dit tot een acuut risico 
voor de onderwijskwaliteit leidt, maar de Code Goed Bestuur verlangt 
van de intern toezichthouder dat deze het intern toezicht zo toerust 
dat het ook bij onverhoopt slechtere tijden zijn taken goed kan 
uitvoeren. Het bestuur is zich bewust van dit aandachtspunt en is 
gestart met een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag hoe 
het de scholen nu en in de toekomst het best kan besturen. Zeker 
gezien de kwetsbare positie waarin de scholen zich enkele jaren 
geleden op onderwijskundig gebied bevonden, is het van belang dat 
het bestuur op een redelijke termijn maatregelen neemt om het intern 
toezicht nog verder te versterken. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Wij beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als 
Voldoende. Het bestuur verantwoordt zich over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen in haar jaarverslag. Het bestuur brengt dit jaarverslag 
actief onder de aandacht van de ouders en overige stakeholders door 
het niet alleen te agenderen op de algemene ledenvergadering, maar 
het ook te publiceren op de websites van de scholen. Op deze 
websites zijn overigens diverse documenten in te zien die informatie 
geven over de stand van zaken op de scholen wat betreft 
onderwijsresultaten, de onderwijskwaliteit, de leerlingtevredenheid 
en de ervaren veiligheid. Deze manier van communiceren over wat er 
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leeft binnen het bestuur en de scholen geeft blijk van het transparante 
karakter van het bestuur en haar scholen. 
 
Onder deze standaard valt ook het contact van het bestuur met de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. In de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO, artikel 17c, lid 3) is vastgelegd dat het intern 
toezicht tenminste tweemaal per jaar overleg moet hebben met 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tijdens het 
onderzoek bleek dat de twee medezeggenschapsraden van de scholen 
nu nog vooral los van elkaar functioneren en dat aan deze wettelijke 
verplichting niet wordt voldaan. Wij geven het bestuur hiervoor een 
herstelopdracht. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 8,0 8,1 8,5 9,7 9,2 9,0 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,91 0,91 0,92 0,93 0,92 0,92 

Weerstandsvermogen < 5% 73,1% 73,4% 68,3% 67,3% 65,1% 63,0% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

9,2% 8,9% 8,7% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -4,3% 0,6% -1,3% -2,8% -1,7% -1,4% 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor 
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en 
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel 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. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
In bepaalde jaren is een (verwachte) negatieve rentabiliteit te zien, het 
bestuur heeft echter de beschikking over voldoende liquiditeit en 
vermogen en beoogt juist de reserves aan te wenden ten gunste van 
het onderwijs. 
Wel wijzen wij op het volgende aandachtspunt: 
 
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (hierna: Rjo) 
voorgeschreven elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn 
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aanwezig in het jaarverslag. Daarvan kan in de volgende jaarverslagen 
de informatiewaarde beter. In artikel 4 lid 4 Rjo worden namelijk 
toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het 
gaat om: 

• De wijze waarop de interne toezichthouder het bestuur  adviseert 
en welke resultaten dit heeft opgeleverd; 

• De verantwoording van de toezichthouder over doelmatige 
besteding van middelen. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld ten goede komt van het onderwijs en niet 
onnodig wordt besteed. Bij ons onderzoek kwamen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 

• Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatig gebruik 
van rijksmiddelen 

Het intern toezichthoudend orgaan moet in het jaarverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De 
informatie hierover ontbrak in het jaarverslag over 2018. Wij vragen 
de intern toezichthouder om voortaan in de jaarverslagen hieraan 
meer aandacht te geven. 
 

• Besteding middelen passend onderwijs 
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het 
samenwerkingsverband (swv). Naast verantwoording aan het swv 
over de inzet van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in zijn 
eigen jaarverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet 
aan een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in 
het jaarverslag 2018 niet zien hoe het geld voor passend onderwijs is 
besteed. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de volgende 
jaarverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld voor extra 
ondersteuning inzet en welke resultaten ze ermee bereikt. 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

KA3 Verantwoording en dialoog 
 
Het bestuur voldoet niet aan de Wet 
op het Primair Onderwijs (WPO, 
artikel 17c, lid 3). Het intern toezicht 
heeft niet tenminste tweemaal per 
jaar overleg met 
de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 

De Wet op het Primair Onderwijs 
(WPO, artikel 17c, lid 3) schrijft voor 
dat het intern toezichtsorgaan 
tenminste tweemaal per jaar overleg 
heeft met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Wij 
verwachten dat het bestuur deze 
tekortkoming met ingang van het 
huidig schooljaar (2019-2020) 
herstelt. Het bestuur hoeft dit herstel 
niet te melden bij de inspectie. 

Bij het volgend vierjaarlijks 
onderzoek bestuur en scholen 
onderzoeken wij opnieuw of het 
bestuur aan de wet voldoet. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
Tijdens het verificatieonderzoek onderzochten we een aantal 
standaarden op schoolniveau. In de eerste plaats deden wij dit om 
onze antwoorden op de centrale vragen op bestuursniveau te 
onderbouwen en daarmee tot een oordeel op bestuursniveau te 
komen op de standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur 
(KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3). In de tweede plaats 
vormden we ons een oordeel over de kwaliteit van deze standaarden 
op schoolniveau. De oordelen op schoolniveau staan weergegeven in 
onderstaande tabellen. 

3.1. Reformatorische basisschool Rehoboth 

De onderzochte standaard binnen het Onderwijsproces voldoet aan 
de wettelijke vereisten. Er ligt op het gebied van het didactisch 
handelen een mooie basis om op voort te bouwen. Wij hebben lessen 
gezien waarin sprake was van een positief leerklimaat en waarin veel 
elementen van het door de school gekozen instructiemodel en het 
coöperatief leren zichtbaar waren. De leraren hebben in korte tijd 
grote stappen gezet. Zij hebben hun didactisch handelen verder 
geprofessionaliseerd en op dit gebied een doorgaande lijn door de 
school gerealiseerd. Dit verdient een compliment. Wij hebben de 
directie meegegeven dat de mogelijkheden voor verdere 
kwaliteitsverbetering liggen in zowel de toepassing van het 
instructiemodel (wordt het model ingezet als een doel of als een 
middel?) als in het geven van meer eigenaarschap aan de leerlingen. 

De onderzochte standaard binnen het Schoolklimaat voldoet aan de 
wettelijke vereisten. In de gehele school is zichtbaar dat de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen belangrijk wordt gevonden. 
Signalen uit de monitor veiligheidsbeleving vormen mede de basis 
voor nieuw op te stellen beleid en ook de veiligheid buiten de 
reguliere schooltijden, bijvoorbeeld tijdens het overblijven, krijgt 
structureel aandacht. Voor de leerlingen is nog niet altijd goed 
zichtbaar wat er met hun signalen wordt gedaan. Deze standaard kan 
dan ook aan kwaliteit winnen door deze zichtbaarheid te vergroten. 
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Gedegen systeem voor kwaliteitszorg 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende en merken 
daarbij op dat er ook bij deze standaard een mooie basis ligt om op 
voort te bouwen. Er is zowel in de praktijk als op papier een gedegen 
systeem voor kwaliteitszorgsysteem aanwezig. Wij hebben de directie 
enkele inzichten meegegeven om dit systeem aan kwaliteit te laten 
winnen. Deze inzichten betreffen de wijze waarop de 
onderwijsresultaten worden geanalyseerd (hoe verhouden deze 
zich tot de betreffende leerlingpopulatie?), het cyclisch evalueren en 
bijstellen van beleid (is dit voldoende geborgd in de huidige 
werkwijze?) en het inzetten van de referentieniveaus voor zowel het 
bepalen van lesdoelen als het analyseren van behaalde 
onderwijsresultaten. 
 
Goede kwaliteitscultuur 
Wij waarderen de standaard Kwaliteitscultuur als Goed. Op de 
Rehobothschool werkt een gedreven team dat zich sterk heeft 
ontwikkeld in de afgelopen jaren. Wij hebben ervaren dat de leraren 
volledig achter de koers staan die de school vaart. Dit is een logisch 
gevolg van het feit dat de leraren veel eigenaarschap hebben op zowel 
de eigen professionele ontwikkeling als de schoolbrede 
onderwijsontwikkeling. 
 
Op de Rehobothschool heerst een sterk op ontwikkeling gerichte 
cultuur. De deskundige en onderwijsinhoudelijk sterke directie 
ondersteunt de leraren in hun professionele ontwikkeling door 
scholing te faciliteren en samen met de leraren hun persoonlijke 
ontwikkeling te monitoren. Collegiale consultatie is een vast 
onderdeel van de overlegmomenten van het team geworden. Leraren 
tonen tijdens deze overleggen beeldfragmenten van hun lessen en 
geven elkaar feedback. Dankzij de veilige sfeer op de school is zowel 
het aan elkaar geven van feedback als het ontvangen van feedback 
onderdeel geworden van de dagelijkse gang van zaken. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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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. 
 
Reactie VCROG Alphen aan den Rijn op verslag ‘bestuur en 
onderwijs’ van de OWINSP (maart 2020) 
Het bestuur van de VCROG te Alphen aan den Rijn herkent zich in het 
verslag van de onderwijsinspectie. Het bestuur is blij met, dankbaar 
voor en trots op datgene wat ten aanzien van het bestuur en de 
scholen is geconstateerd. Dat betreft de kwaliteitszorg, de financiën 
en uiteindelijk het onderwijs in de dagelijkse praktijk. 
Zoals in het rapport valt te lezen is het bestuur reeds gestart met een 
onderzoek naar de meest passende en efficiënte bestuurlijke 
aansturing van de scholen. De in dit rapport genoemde opmerkingen 
ten aanzien van het intern toezicht en de herstelopdracht 
(contactmomenten tussen GMR en intern toezicht) zullen door het 
bestuur in genoemd proces meegenomen worden. De uitkomst van 
dit proces moet leiden tot de juiste sturing op onderwijskwaliteit. 
Directie en team van de Rehobothschool staan voor het motto ‘school 
om te leven, school om te leren’. Tijdens het verificatie-onderzoek is 
dit bevestigd. We zijn blij met de veilige setting waarin kinderen 
tijdens schooltijden en de tijdens de tussen-schoolse-opvang op de 
Rehoboth kunnen ontwikkelen. De adviezen uit dit verslag nemen we 
graag mee om het onderwijs ook in de toekomst professioneel vorm 
te geven. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 18/19



Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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