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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Vereniging voor 
Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Beerzerveld (PCBO 
Beerzerveld) onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit 
van het onderwijs op basisschool De Hoekstee op orde is, of er sprake 
is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de 
kernfuncties van het onderwijs (zie Onderzoekskader PO 2021). We 
beoordelen de sturing van het bestuur op de genoemde punten als 
Voldoende. 
 
Context 
Onder het bestuur van PCBO Beerzerveld valt één school: De 
Hoekstee, met in schooljaar 2022-2023 78 leerlingen. Het uitvoerende 
bestuur, zijnde het algemeen bestuur, bestaat uit de directeur-
bestuurder en de penningmeester. Het toezichthoudend deel van het 
bestuur bestaat uit drie bestuursleden. De school heeft voor het laatst 
in 2015 een kwaliteitsonderzoek gehad. Het compact 4JO van oktober 
2020 gaf geen indicaties voor risico’s. 

Wat gaat goed? 
PCBO Beerzerveld is een open en transparante onderwijsorganisatie. 
Het bestuur heeft goed zicht op de (basis)kwaliteit van het onderwijs. 
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 PCBO Beerzerveld is een cultuur van samenwerken, leren en 
continu verbeteren. Er is onderling vertrouwen en de lijnen zijn kort. 
Het bestuur zorgt er voor dat de randvoorwaarden voor het 
organiseren van onderwijs op orde zijn. Daarbij is de kwaliteitszorg op 
orde en omvat deze een goed werkende zorgstructuur voor de school. 
Onder ouders/verzorgers is een grote mate van tevredenheid over de 
onderwijskwaliteit op De Hoekstee. De communicatie naar het 
toezichthoudend deel van het bestuur, de medezeggenschapsraad 
(MR) en ouders/verzorgers verloopt goed. 
 
Er is sprake van deugdelijk financieel beheer, het bestuur kan nu en in 
de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het 
onderwijs te verzorgen. 

Bestuur: Vereniging voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs (PCBO) 
Beerzerveld 
Bestuursnummer: 99672 
Sector: Primair Onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 1 
 
Totaal aantal leerlingen: 78 (per 1 
oktober 2022) 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: De Hoekstee (08CW) 
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Wat kan beter? 
De kwaliteit van de maandrapportages en daardoor de 
informatiewaarde kan worden vergroot. De onderwijsexpertise in het 
toezichthoudend deel van het bestuur kan, door met vergelijkbare 
besturen samen te werken en aan te sluiten bij een netwerk, versterkt 
worden. 
 
De rolinneming van de MR kan beter door duidelijkheid met 
betrekking tot taken en bevoegdheden. Het  formaliseren van 
activiteiten door het toezichthoudend bestuur, bijvoorbeeld een 
schoolbezoek, draagt bij aan een professionele cultuur. Daarnaast kan 
de toelichting op de (bovenmatige) financiële reserves beter 
onderbouwd worden. 

Wat moet beter? 
De inhoudelijke kwaliteit van beleidsdocumenten moet beter: van 
algemeen naar specifiek, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat betekent 
onder meer het formuleren van toetsbare doelen. Het bestuur moet 
handelen volgens een Code Goed Bestuur en zich in het jaarverslag 
verantwoorden over eventuele afwijkingen. Het toezichthoudend deel 
van het bestuur en de MR moeten minimaal 2x per jaar overleg 
voeren. En tot slot moet de verantwoording van het toezichthoudend 
deel van het bestuur en de MR in het jaarverslag beter.   
 
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 PCBO Beerzerveld. In een 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. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. Daarbij 
kunnen we ook andere belanghebbenden betrekken. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Om ons een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van het zicht 
op en de sturing van het bestuur, spreken wij bij ieder vierjaarlijks 
onderzoek met het interne toezicht en de 
medezeggenschapsraad. Tevens richten we ons met de verificatie-
activiteiten op de basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap). 
Via de verificatie-activiteiten krijgen we zicht op de sturing door het 
bestuur, de kwaliteitscyclus en de kwaliteitscultuur. Ook willen we 
nagaan of het beeld van het bestuur over de ontwikkeling van de 
school overeen komt met ons beeld. Tenslotte kunnen wij ons 
hiermee een beeld vormen van de relatie tussen de kwaliteitszorg op 
bestuursniveau en op schoolniveau. 
 
Vanuit het geïntegreerde toezicht kijken we bij de beoordeling van de 
BKA-standaarden ook naar (de sturing op) het financieel beheer en 
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voeren daarover een gesprek met het uitvoerend bestuur. 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. 

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 PCBO Beerzerveld en cbs De Hoekstee 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 PCBO Beerzerveld 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 moet doelen 
nog wel concreter formuleren en handelen volgens de Code Goed 
Bestuur. 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen waarderingen weer 
op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg 
en ambitie. Vervolgens geven we een toelichting op deze oordelen. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur PCBO 
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Beerzerveld heeft visie op onderwijskwaliteit en heeft hiervoor doelen 
opgesteld. Het bestuur stuurt op het behalen hiervan en op de school 
is draagvlak om deze doelen te realiseren. Wel krijgt het bestuur een 
herstelopdracht omdat de doelen in de verschillende 
beleidsdocumenten onvoldoende toetsbaar zijn (artikel 10 en artikel 
12, vierde lid, WPO). 
 
Bestuursstructuur 
In augustus 2022 is de nieuwe governancestructuur in werking 
getreden. Dat betekent dat het algemeen bestuur van vijf leden is 
veranderd naar een uitvoerend deel (twee leden) en een 
toezichthoudend deel (drie leden). Dit is vastgelegd in een actueel 
managementstatuut. Gedurende het veranderingsproces is het 
bestuur begeleid door een externe professional. We constateren dat 
de nieuwe bestuursstructuur werkt, maar tijd nodig heeft om verder 
te verankeren binnen de organisatie. We stimuleren het bestuur om 
daarbij externe professionals te betrekken voor verdere begeleiding 
en coaching. 

Visie en ambitie 
De visie van het bestuur is concreet en passend vertaald naar 
ambities, doelen en daarmee samenhangend beleid. Deze vertaling 
maakt sturing mogelijk op de kwaliteit en resultaten van het 
onderwijs en de voorwaarden. Er is sprake van een duidelijke focus 
op goed onderwijs door alle betrokkenen. 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. Wat beter moet is de inhoudelijke kwaliteit van 
beleidsdocumenten; het strategisch beleidsplan, het schoolplan, het 
jaarplan en de verbeterplannen (artikel 10 en 12, vierde lid, WPO). Dit 
moet verbeteren door het formuleren van toetsbare doelen in deze 
documenten. 

Kwaliteitszorg 
Er is een stelsel van kwaliteitszorg ingericht dat het bestuur in staat 
stelt de basiskwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Het bestuur 
maakt gebruik van onder andere managementrapportages, 
tevredenheidsonderzoeken en klassenbezoeken. Het bestuur stuurt 
op de basiskwaliteit ten aanzien van de basisvaardigheden: taal, 
rekenen en burgerschap. Daarbij is het onderwijs afgestemd op de 
leerlingpopulatie. Binnen PCBO Beerzerveld is er een duidelijke en 
werkbare zorgstructuur met verschillende soorten overleg. Ook vindt 
er structureel klassenbezoek plaats. Door middel van het analyseren 
en bespreken van video-opnames werkt het bestuur aan 
onderwijsverbetering en het versterken van het professioneel 
handelen. 

Bij elk vierjaarlijks onderzoek stellen wij 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. Een volledige continuïteitsparagraaf is 
tevens van belang voor het tijdig in beeld brengen van financiële 
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risico’s, vaststellen dat het bestuur “in control” is en beschikt over de 
informatie die nodig is om goed te (kunnen) sturen op haar beleid. In 
ons vierjaarlijks-onderzoek kijken wij bij elke BKA standaard naar een 
aantal onderdelen van de continuïteitsparagraaf. 
 
De informatiewaarde op onderstaande onderdelen kan nog worden 
verbeterd in volgende bestuursverslagen. Wij vragen het bestuur om 
hier meer oog voor te hebben. 
 
Meerjarenbegroting 
Het is belangrijk dat besturen hun financiële toekomst goed in beeld 
hebben en hun uitgaven aanpassen aan hun inkomsten. Daarom is het 
verplicht om zowel een meerjarenbalans als een meerjarenraming van 
baten en lasten in het bestuursverslag op te nemen. Zo kunnen 
belanghebbenden zien dat het bestuur op een juiste manier begroot 
en er blijk van geeft te weten wat haar in de toekomst staat te 
wachten. 
 
De informatiewaarde van de toelichting op de meerjarenbegroting die 
het bestuur in haar bestuursverslag geeft, kan volgens ons worden 
verbeterd door explicieter een koppeling te maken tussen enerzijds de 
(belangrijkste) beleidsdoelstellingen en anderzijds de inzet van 
middelen in de meerjarenbegroting voor deze beleidsdoelstellingen. 
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Vanuit het vierjaarlijks onderzoek blijkt dat het bestuur op relevante 
beleidsterreinen risico’s onderkent en bijbehorende 
beheersingsmaatregelen heeft getroffen. Het bestuur heeft deze 
onderkende risico’s en bijbehorende betroffen 
beheersingsmaatregelen echter niet formeel beschreven, bijvoorbeeld 
in een interne risicoanalyse. Wij roepen het bestuur een nadere 
interne risicoanalyse op papier uit te werken en dit document 
onderdeel te maken van bijvoorbeeld de jaarlijkse planning- en 
control cyclus van de organisatie of de cyclus van het strategisch 
beleidsplan. Op basis van deze interne risicoanalyse kan het bestuur 
ook bepalen welke financiële reserves aangehouden moeten worden 
ter afdekking van (financiële) risico’s. 
 
Wij zagen bovendien dat de beschrijving van de belangrijkste risico’s 
en onzekerheden summier en in algemene termen is opgenomen in 
de jaarverslaggeving. Wij vragen het bestuur om in het volgende 
jaarverslaggevingen concreter te benoemen welke risico’s het bestuur 
onderkent en welke beheersmaatregelen hiervoor zijn getroffen. 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Wij beoordelen deze als Voldoende. Het bestuur realiseert samen met 
de school de doelen voor kwaliteit en bevordert een kwaliteitscultuur. 
De randvoorwaarden zijn aanwezig en waar nodig stuurt het bestuur 
tussentijds bij. 
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Uitvoering 
Er zijn korte lijnen tussen het uitvoerend bestuur, het toezichthoudend 
bestuur en school waardoor men elkaar snel weet te vinden en elkaar 
kan ondersteunen. Daarbij constateren we ook dat het 
persoonsafhankelijk en daardoor kwetsbaar is. Daarmee kan de 
continuïteit van de organisatie in gevaar komen. Rolvastheid en 
onafhankelijkheid van de verschillende gremia dragen bij aan een 
stevige kwaliteitscultuur. We stimuleren het bestuur om aansluiting te 
zoeken bij het netwerk voor eenpitters en verdere begeleiding en 
coaching van het interne toezicht te organiseren. Zo kan 
de onderwijsexpertise in het toezichthoudend bestuur worden 
vergroot. 
 
Kwaliteitscultuur 
Er is binnen de organisatie een transparante en integere 
kwaliteitscultuur zichtbaar. Het bestuur bevordert samenwerken en 
leren. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de 
professionaliteit van leraren, bijvoorbeeld op het geven van 
kwalitatief goede lessen en lessen die aansluiten bij wat de 
leerlingpopulatie nodig heeft. Leraren scholen zich zowel op 
teamniveau als op individueel niveau. Binnen de school en het bestuur 
wordt het gesprek gevoerd over welke scholing het meest 
noodzakelijk is. 

Binnen De Hoekstee zijn afspraken in de verdeling van de 
verantwoordelijkheden helder. Er zijn verschillende overlegstructuren 
waarbij een gezamenlijke verbetercultuur aanwezig is. Het bestuur 
bewaakt en bevordert het beleid en stuurt op verbeteringen. Daarbij is 
er een duidelijke focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en 
burgerschap. Er is sprake van deugdelijk financieel beheer, het bestuur 
kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële 
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. 

De medezeggenschapsraad kan beter haar rol innemen door 
alle taken en bevoegdheden toe te passen. Het toezichthoudend 
gedeelte van het bestuur kan naast de vele informele contacten ook 
formele contacten (bijvoorbeeld schoolbezoek) houden zodat er 
sprake is van duidelijke rolinneming. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur evalueert 
en analyseert systematisch of het de doelen realiseert en 
verantwoordt zich hierover. Waar nodig stelt het bestuur het beleid 
bij.  Wel krijgt het bestuur drie herstelopdrachten: voor het onvolledig 
hanteren van de Code Goed Bestuur (artikel 165, eerste lid, WPO), de 
wettelijke vereiste om minimaal twee maal per jaar met elkaar te 
overleggen (artikel 17c, derde lid, WPO) en het ontbreken van een 
verantwoording door het toezichthoudend bestuur en mr in het 
jaarverslag (artikel 4, vierde lid, RJO). 
 
Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit door actief 
informatie op te halen. Dat gebeurt onder andere door het afnemen 
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van een tevredenheidsmeting groep 8, observaties in de groepen en 
een ouderpanel. Daarnaast voert de directie evaluaties uit om te 
checken of de doelen zijn gerealiseerd. Naar aanleiding van 
deze evaluaties houden directie en team analyses en formuleren ze 
verbeterplannen. Het bestuur informeert de leraren, het 
toezichthoudend bestuur, de ouders en andere stakeholders 
structureel over de kwaliteit van de school. 
De kwaliteit van de maandrapportages voor het toezichthoudend 
bestuur kan beter. Zo ontbreekt de duiding van de 
onderwijsresultaten en worden niet alle aspecten van het 
onderwijsleerproces in de verantwoording beschreven zoals het 
Aanbod en Pedagogisch-didactisch handelen. 

Continuïteitsparagraaf 
Zoals onder BKA1 is benoemd, beoordelen wij bij elk vierjaarlijks 
onderzoek de continuïteitsparagraaf die het bestuur heeft 
opgenomen in het bestuursverslag. Bij de beoordeling van de 
continuïteitsparagraaf constateerden wij dat onderstaande 
onderdelen nog kunnen worden verbeterd in volgende 
bestuursverslagen. 
 
Financiële reserves 
Geld van de overheid dat voor onderwijs bestemd is moet daaraan 
worden besteed. Natuurlijk is het verstandig om reserves aan te 
houden, maar de reserves die met overheidsgeld zijn ontstaan mogen 
niet onnodig hoog zijn. Medio 2020 publiceerde de inspectie de 
signaleringswaarde eigen vermogen als startpunt voor het gesprek 
over de hoogte van het eigen vermogen. Van besturen die een publiek 
eigen vermogen hebben dat boven de signaleringswaarde ligt wordt 
verwacht dat zij in hun bestuursverslag toelichten waarom dat zo is. 
 
Op basis van de financiële positie per jaareinde 2021 is ook bij PCBO 
Beerzerveld sprake van een bovenmatige financiële reserve. In het 
meest recente bestuursverslag is een toelichting gegeven op de 
hoogte van de daadwerkelijke financiële reserve en de 
signaleringswaarde van het eigen vermogen. 
 
De informatiewaarde van de toelichting kan echter nog worden 
verbeterd. Zo ontbreekt concreet een toelichting vanuit het bestuur 
welke risico-reserve noodzakelijk is op basis van een interne 
risicoanalyse van het bestuur zelf. Zoals reeds bij standaard BKA1 is 
toegelicht beschikt het bestuur op dit moment nog niet over een 
actuele risicoanalyse waaruit het bestuur een eigen standpunt kan 
bepalen. 
 
Tevens blijkt uit de toelichting niet in hoeverre deze bovenmatige 
financiële reserve de komende jaren (als dan niet gedeeltelijk) wordt 
afgebouwd en aan welke (strategische) doelstellingen de komende 
jaren extra middelen worden uitgegeven vanuit deze bovenmatige 
financiële reserve. Wij roepen het bestuur op hier meer aandacht te 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

De standaarden BKA1 (Visie, ambities en doelen), BKA2 (uitvoering en kwaliteitscultuur) en BKA3 (Evaluatie, 
verantwoording en dialoog) zijn als Voldoende beoordeeld, maar voldoen op onderdelen niet aan de wet. 

BKA1 
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. 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
dit zo spoedig mogelijk op orde 
heeft. 

BKA3 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 
165, eerste lid van de WPO: Het 
bestuur zorgt voor een 
bestuursverslag waarin de door het 
bevoegd gezag gehanteerde code 
voor goed bestuur wordt vermeld 
alsmede ten minste verantwoording 
wordt afgelegd over de afwijkingen 
van die code voor goed bestuur. 

Het bestuur zorgt voor een 
jaarverslag waarin de door het 
bevoegd gezag gehanteerde code 
voor goed bestuur wordt vermeld 
alsmede ten minste verantwoording 
wordt afgelegd over de afwijkingen 
van die Code voor Goed Bestuur. 

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

BKA3 
Het bestuur voldoet niet aan het 
gestelde in artikel 17c, derde lid van 
de WPO: De interne toezichthouder 
pleegt tweemaal per jaar overleg 
met de medezeggenschapsraad. 
 

De interne toezichthouder pleegt 
tweemaal per jaar overleg met de 
medezeggenschapsraad. 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
dit zo spoedig mogelijk op orde 
heeft. 

BKA3 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 4 
vierde lid van de RJO: het jaarlijks 
afleggen van verantwoording over 
de uitvoering van de taken. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
interne 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. 

 

besteden in zijn volgende jaarverslaggevingen. 
 
Passend onderwijs 
Passend onderwijs voor iedere leerling die dat nodig heeft is een 
belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs, ook al vanwege 
kansengelijkheid. Het bestuur geeft in de jaarverslaggeving niet aan 
waaraan het geld dat zij specifiek van het samenwerkingsverband 
ontving is besteed, en wat het effect hiervan is geweest op de 
leerlingen om wie het gaat. Wij vragen het bestuur om hier in de 
volgende bestuursverslagen meer aandacht aan te geven. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij PCBO Beerzerveld voor het vervolgtoezicht niet af van 
de reguliere termijn van vier jaar. De jaarlijkse prestatie- en 
risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de inspectie aanleiding 
geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen. 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 
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De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren en vertrouwen hebben dat het bestuur op dit moment in 
staat is de kwaliteit van het onderwijs voldoende te waarborgen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 
 
Het bestuur kan zich vinden in het beeld dat de inspectie schetst. Zoals 
beschreven in het rapport vindt het bestuur het belangrijk om goed 
zicht te hebben op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast zijn we 
verheugd dat er tijdens de bezoeken een cultuur van samenwerken, 
leren en continu verbeteren is geconstateerd. Het bestuur ervaart dit 
ook en blijft de komende jaren prioriteit stellen aan het organiseren 
van randvoorwaarden, zodat onze zorgstructuur op een hoog niveau 
blijft. We zullen dit systematisch, met toetsbare doelen, blijven 
volgen. 
 
Zoals beschreven in het rapport is er sinds augustus 2022 een nieuwe 
governancestructuur. We herkennen ons in het beeld dat de nieuwe 
structuur werkt, maar tijd nodig heeft om zich verder te verankeren 
binnen onze organisatie. De gesprekken met de inspectie over de 
nieuwe structuur zijn voor het bestuur een stimulans om de komende 
jaren, samen met de MR en externe professionals, hier verder vorm 
aan te geven. 
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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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