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Samenvatting 

In mei 2019 (vaststelling rapport september 2019) hebben wij een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting 
onderwijsgemeenschap De Hoeve, waarbij wij tekortkomingen 
hebben geconstateerd. Deze tekortkomingen betroffen het 
onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs door het 
bestuur, het ontbreken van concrete doelen bij opgestelde plannen, 
onvoldoende scheiding tussen toezicht houdend deel van het bestuur 
en het uitvoerend deel van het bestuur en de verantwoording over de 
doelen en de resultaten van het onderwijs. Ook was er een 
tekortkoming op schoolniveau op het gebied van het 
veiligheidsbeleid. 
Wij hebben de kwaliteit op 27 mei 2021 opnieuw beoordeeld en 
hebben geconstateerd dat het bestuur zich zodanig heeft verbeterd 
dat er geen tekortkomingen meer zijn. 
 
Wat gaat goed? 
Sinds 1 april 2021 is er sprake van een duidelijke organieke scheiding 
tussen het intern toezicht en het bestuur van de school. 
De Raad van Toezicht maakt gebruik van een overzichtelijk 
toezichtskader. 
De directeur-bestuurder heeft heldere plannen opgesteld met 
concrete doelen en stuurt op de realisering hiervan. 
De school benut de verkregen informatie van de leerlingen om de 
sociale veiligheid te evalueren en zo nodig bij te stellen. Het 
veiligheidsplan is op basis hiervan geactualiseerd. 
 
Wat kan beter?  
Het toezichtskader van de Raad van Toezicht kan meer afgestemd 
worden op de eigen situatie. Ook kan de organisatie hogere ambities 
formuleren. 
 
Vervolg 
We bezoeken het bestuur weer bij het eerstvolgende reguliere 
vierjaarlijks onderzoek. In de tussenliggende 
periode vindt er door ons 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. 
 

Bestuur: Stichting 
onderwijsgemeenschap De Hoeve 
Bestuursnummer: 39912 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 1 
 
Totaal aantal leerlingen: 342 
(teldatum 1 okt 2020) 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
kindcentrum De Hoeve 
 
BRIN: 03OU 
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Opzet herstelonderzoek 

 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Kindcentrum De Hoeve Herstel 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

De inspectie heeft op 27 mei 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd bij 
Stichting onderwijsgemeente De Hoeve (De Hoeve) naar aanleiding 
van tekortkomingen die we hebben geconstateerd in het vierjaarlijks 
onderzoek bestuur en scholen in mei 2019. In dit onderzoek staat de 
volgende vraag centraal: 

• Heeft het bestuur de geconstateerde tekortkomingen tijdens het 
onderzoek in mei 2019 verholpen? 

 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich op de drie standaarden binnen het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie en op schoolniveau op de standaard 
Veiligheid. 

Onderstaand figuur geeft weer hoe het herstelonderzoek bij 
Kindcentrum De Hoeve is ingericht. Aangegeven is welke standaard is 
onderzocht op de school. Ook is aangegeven welk type onderzoek is 
ingezet. 
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Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met (een afvaardiging 
van) leerlingen, de schoolleiding, het bestuur, de Raad van Toezicht en 
(een afvaardiging van) leraren. 
  
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 het bestuur en de school bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van ons herstelonderzoek op 
schoolniveau. 
 
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 het gebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. 

Samenvattend oordeel 
Het bestuur heeft de tekortkomingen verholpen. Alle standaarden 
binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie zijn nu van 
voldoende niveau.   
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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. 

Kwaliteitszorg 
De herstelopdracht voor het bestuur was om het stelsel van 
kwaliteitszorg te verbeteren. Het bestuur is daarin geslaagd en 
voldoet daarmee aan de herstelopdracht. 
Tijdens ons onderzoek in mei 2021 constateren wij dat er nu een 
werkend systeem van kwaliteitszorg is. De directeur-bestuurder heeft 
heldere plannen met concrete doelen opgesteld. Deze plannen zijn in 
samenspraak met de leraren en de medezeggenschapsraad tot stand 
gekomen, passend binnen de visie van het bestuur. Maandelijks vindt 
evaluatie van de voortgang van de plannen, en zo nodig bijstelling, 
plaats. Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de 
school en geeft aan waar kwaliteitsverbetering mogelijk is. 
Net als het bestuur zijn wij van mening dat meerdere doelen 
ambitieuzer kunnen, met name bij de onderwijsresultaten wordt dit 
gedeeld. 
 
Kwaliteitscultuur 
De herstelopdracht voor het bestuur was om zorg te dragen voor een 
duidelijke scheiding tussen uitvoering van en toezicht op het 
beleid. Ook aan deze herstelopdracht voldoet het bestuur. 
Per 1 april 2021 is er sprake van een organieke scheiding tussen intern 
toezicht en het bestuur. De organisatie heeft gekozen voor het Raad 
van Toezicht-model. Voor de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn de 

afzonderlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een bestuursreglement/

managementstatuut vastgelegd. 

Ook heeft de intern toezichthouder een eigen toezichtskader. 
Het bestuur handelt conform de Code goed bestuur en is transparant 
in haar handelen. De leraren die wij spraken, geven aan dat er een 
professionele cultuur heerst waarin feedback gegeven wordt op 
elkaars handelen. 
Tijdens ons onderzoek constateerden wij dat de Raad van Toezicht het 
toezichtskader verder kan afstemmen op de schoolspecifieke situatie. 
De huidige Raad van Toezicht is nog niet volledig voor wat betreft de 
bemensing en voor een deel onervaren in deze rol. Alertheid op de 
rolvastheid van alle betrokkenen binnen de verschillende geledingen 
wordt door het bestuur beaamd. 
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Verantwoording en dialoog 
Ook aan de herstelopdracht om zich beter te verantwoorden over 
behaalde resultaten heeft het bestuur voldaan. 
Naast het jaarverslag en de schoolgids maakt het bestuur gebruik van 
maandelijkse nieuwsbrieven, een digitaal communicatie-instrument 
voor ouders en de website van de school om belangstellenden te 
informeren over de doelen en de behaalde resultaten. Omdat de 
doelen sinds ons vorige onderzoek concreter zijn gesteld is de 
verantwoording daarover duidelijk verbeterd. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 8/11



 

Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij het oordeel en de resultaten van het 
herstelonderzoek bij Kindcentrum De Hoeve. 
 

3.1. Schoolklimaat 

Veiligheid 
De school heeft aan de herstelopdracht voldaan. 
De uitkomsten van de veiligheidsmonitor moest de school beter 
betrekken bij de evaluatie en eventuele bijstelling van het 
veiligheidsplan. De school heeft sinds ons vorig bezoek een werkgroep 
ingericht die de informatie uit de veiligheidsmonitoring analyseert, op 
basis hiervan acties voorstelt, implementeert en vervolgens evalueert. 
De sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen is daardoor merkbaar 
verbeterd. De leerlingen die wij spraken, geven aan dat er lessen 
worden gegeven op het gebied van sociaal emotionele vorming en dat 
leraren leerlingen meer aanspreken op regelovertredend gedrag. 
De leerlingen zijn tevreden over de huidige aanpak. 

3.2. 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 . 
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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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