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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Basisonderwijs Sibculo (hierna: VvCNB Sibculo) onderzocht 
of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op 
CNBS Windesheim op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel 
beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (zie 
Onderzoekskader 2021). 
 
Context 
Het bestuur is een zogenaamde 1-pitter, die dit jaar zijn 100-jarig 
bestaan viert. Het is een vereniging, dat wil zeggen dat de algemene 
ledenvergadering (ouders die lid zijn van de vereniging) het hoogste 
gezag is. Uit hun midden kiest men een bestuur, die de dagelijkse 
leiding van de school mandateert aan de directeur. De taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan beschreven in een 
managementstatuut en de daarin opgenomen volmacht- of 
mandaatregeling. De directeur is ook belast met beleidsvoorbereiding 
en beleidsuitvoering ten behoeve van het toezichthoudend bestuur en 
vervult zodoende de rol van “bestuur” als bedoeld in de wet. Bestuur 
en school hechten nadrukkelijk aan de eigen identiteit. CNBS 
Windesheim is de enige school in Sibculo en bijna alle kinderen uit het 
dorp bezoeken de school. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft visie, ambities en doelen geformuleerd die 
doorwerken in de school- en jaarplannen van de school. Het stelsel 
van kwaliteitszorg geeft het bestuur voldoende zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. Verder is er sprake van deugdelijk financieel 
beheer. 
 
Het bestuur maakt de omslag naar een toezichthoudend bestuur en 
de school beweegt van een eilanden-cultuur naar meer onderlinge 
professionele samenwerking. Dat komt het eigenaarschap van directie 
en team en de doorgaande lijn binnen de school duidelijk ten goede. 
We zien energie om samen te werken aan de onderwijskwaliteit. 
 
Het interne toezicht gebruikt de Code Goed bestuur om de taken uit te 
voeren. De samenwerking en de dialoog tussen het bestuur en 
betrokkenen verloopt open en constructief. 
 

Bestuur: VvCNB Sibculo 
 
Bestuursnummer: 33853 

Sector: Primair onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 1 
 
Totaal aantal leerlingen: 145 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
CNBS Windersheim (07KT) 
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Wat kan beter? 
Hoewel de kwaliteitszorg van het bestuur op orde is, constateren we 
enkele zaken die beter kunnen. Zo zien we dat de doelen voor de 
leerresultaten veelal al zijn gerealiseerd en dus veel ambitieuzer 
kunnen. Dat kan veel scherper worden genormeerd. Dat geldt ook 
voor de doelen in de verbeterplannen. Die kunnen veel concreter 
worden geformuleerd. De lat mag best hoger gelegd 
worden. Daarnaast kan het bestuur scherper evalueren in hoeverre de 
doelen zijn gerealiseerd en in welke mate leerlingen profiteren van het 
onderwijs. Dit vraagt, zoals gezegd, een scherpere bepaling van de 
doelen. Ook kan het bestuur de relatie tussen het beleid, de doelen en 
de inzet van financiële middelen beter toelichten in de 
meerjarenbegroting. 
 
Wat moet beter? 
In het onderwijsaanbod moet het bestuur ervoor zorgen dat het 
aanbod voor actief burgerschap aan de wettelijke eisen voldoet. Dit 
vraagt om een koppeling van doelen aan een samenhangend aanbod 
in de verschillende leerjaren (leerlijnen) en een verantwoording van de 
resultaten die daarmee worden bereikt. 
 
Tot slot moet het bestuursverslag waarmee het bestuur zich 
verantwoordt, compleet zijn. Een aantal wettelijk voorgeschreven 
onderdelen van de continuïteitsparagraaf zijn in het jaarverslag 2020 
niet (volledig) opgenomen (zie ook tekortkoming in de hersteltabel). 
 
Vervolg 
Het bestuur komt in aanmerking voor regulier vervolgtoezicht. 
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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 mei 2022 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij VvCNB Sibculo. In een vierjaarlijks 
onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de school 
en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur 
ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt 
dit bij aan de kernfuncties 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 CNBS Windesheim en op bestuursniveau. 
Daarbij kunnen we ook andere belanghebbenden betrekken. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek bij de schoolvereniging hebben we op 
maat ingericht en bestaat uit de volgende onderzoeksactiviteiten. 
 
Startgesprek, gesprekken met het intern toezicht en de 
medezeggenschapsraad 
Het bestuur is een zogenaamde 1-pitter, met een voor bestuurstaken 
gemandateerde directeur en een toezichthoudend bestuur. Om zicht 
te krijgen op de werking van deze bestuurlijke organisatie gaan we na 
het startgesprek in ieder geval in gesprek met een 
vertegenwoordiging van het toezichthoudend bestuur. Ook spreken 
we in dit kader met de medezeggenschapsraad. 
 
Documentanalyse en gesprek schoolleiding 
Daarnaast ligt het accent voor verificatie op de kwaliteitszorg van de 
school en op de onderwijskwaliteit. De schoolleiding geeft aan dat 
men bezig is om de visie en missie van de school te herformuleren. 
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Door documentanalyse en gesprekken met de schoolleiding krijgen 
we zicht op de cyclus van kwaliteitszorg op bestuurs- en schoolniveau. 
Ook wordt de basisvaardigheid Burgerschap met de directie 
besproken. 
 
Gesprek met de intern begeleider en de rekencoördinator 
Omdat we ook stilstaan bij opbrengsten en de basisvaardigheden taal, 
rekenen-wiskunde spreken we met de intern begeleider over de 
resultaten en met de coördinator rekenen over de werkwijze van een 
coördinator. 
 
Gesprek met leraren 
De school werkt met werkgroepen taal, rekenen en didactisch 
handelen om de gewenste verbinding tussen ambities, implementatie 
en borging te realiseren. Om die reden geven we in gesprek met de 
leraren het thema professionele kwaliteitscultuur aandacht bij de 
verificatie. 
 
Gesprek met leerlingen 
Naar aanleiding van het startgesprek en de documentatie hadden we 
voldoende vertrouwen op het zicht dat de directie heeft op de 
leskwaliteit en de sturing op verbetering. Om een nog beter beeld te 
krijgen op het primaire proces en het eigenaarschap van de leerlingen 
spreken we ook met hen. 
 
Financieel onderzoek 
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. Daarnaast stellen we vast of de continuïteitsparagraaf 
die het bestuur heeft opgenomen in de jaarverslaggeving voldoet aan 
de wettelijke vereisten. 

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 CNBS Windesheim 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 VvCNB Sibculo als Voldoende. De bestuurlijke organisatie, 
het stelsel van kwaliteitszorg en de professionele cultuur binnen de 
school waarborgen de kwaliteit van het onderwijs op CNBS 
Windesheim. In de voorwaardelijke sfeer is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer. Het bestuur start binnenkort de gesprekscyclus met 
betrokkenen om de visie, ambities en doelen te herijken, om zo een 
verdere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de 
kernfuncties van het onderwijs. Verder spant de school zich in om 
leerlingen een goed niveau van basisvaardigheden mee te geven en 
creëert het ruimte in het aanbod om verschillende talenten van 
leerlingen te bedienen. 

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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BKA1. Visie, ambities en doelen 
We beoordelen de standaard Visie, ambities en doelen als Voldoende. 
 
Het bestuur heeft een visie op onderwijs en heeft hiervoor globale 
ambities en doelen opgesteld. Het bestuur gaat voor eigentijds en 
kwalitatief goed onderwijs. Daarbinnen zijn basisvaardigheden 
belangrijk, maar is er ook aandacht voor het ontdekken van 
kwaliteiten en talenten van leerlingen. Uit gesprekken met het team 
blijkt dat er draagvlak is voor de visie en dat bestuur en team het 
beleid gezamenlijk vormgeven en uitwerken. Daarbij is er vooral 
aandacht voor de kwaliteit van het lesgeven, die door scholing en 
begeleiding verbeterd is. Dat beamen zowel leraren als de leerlingen 
waarmee gesproken is. Toch blijft de focus op lesgeven een belangrijk 
thema, omdat het volgens het bestuur nog beter kan. 
 
Het bestuur stuurt op het behalen van de doelen met een systeem van 
kwaliteitszorg. Om zicht te krijgen op alle processen maakt men 
gebruik van onder meer SWOT-analyses, een leerlingvolgsysteem, 
observaties en externe audits. Met gesprekken en overleggen over de 
plannen houdt het bestuur zicht op de ontwikkelingen, op de kwaliteit 
en ziet men kansen en bedreigingen. Zo worden mogelijke risico’s 
vroegtijdig zichtbaar. 
 
Hoewel er voldoende zicht is op de kwaliteit, is er winst te halen in de 
verbeterplannen. Dat kan in onze optiek concreter en ambitieuzer, de 
lat mag hoger gelegd worden. De doelen zijn over het algemeen breed 
geformuleerd en bieden weliswaar voldoende mogelijkheden voor de 
schoolontwikkeling, maar als doelen scherper worden benoemd en de 
ambitie duidelijker wordt beschreven, komt dat de resultaten van de 
school en de ontwikkeling van de leerlingen ten goede. 
 
Wij raden het bestuur aan om een duidelijke koppeling te maken 
tussen beleidsmatige doelstellingen, meetbare resultaten en de 
middelen in een zogenaamde beleidsrijke meerjarenbegroting. 
Daarnaast is in de meerjarenbegroting het eigen vermogen niet 
uitgesplitst naar algemene reserve, bestemmingsreserves en overige 
reserves en fondsen, terwijl dit op basis van de Rjo wel wordt 
verwacht (artikel 4, vierde lid, Rjo). We vertrouwen erop dat het 
bestuur dit vanaf zijn eerstvolgende jaarverslaggeving opneemt. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als 
Voldoende. 
 
Het bestuur heeft voldoende aandacht voor een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. In de 
organisatie is de code goed bestuur herkenbaar uitgewerkt. Het 
toezichthoudend deel van het bestuur ervaart een adequate 
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informatievoorziening van de bestuurder. Uit het gesprek met het 
toezichthoudend deel van het bestuur blijkt wel dat de one-tier 
bestuursvorm het vanwege de kleinschaligheid lastig maakt om de 
organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht te realiseren. 
Een toezichtskader, dat behulpzaam kan zijn om de rolopvatting en de 
rolvastheid beter in beeld te krijgen, is nog in ontwikkeling. 
 
Het toezichthoudend deel van het bestuur doet in het bestuursverslag 
weliswaar verslag van zijn werkzaamheden, maar te beperkt. Uit het 
verslag wordt onvoldoende duidelijk hoe het bestuur wordt 
ondersteund bij beleidsvraagstukken en financiële problematiek en 
welke resultaten het met het toezicht heeft bereikt (artikel 4, vierde 
lid, Rjo). Ook wordt uit het bestuursverslag onvoldoende duidelijk hoe 
het toezichthoudend deel van het bestuur toeziet op de doelmatige 
besteding van middelen (artikel 17c, eerste lid onder e, WPO). 
 
Binnen de school is er ruimte voor verscheidenheid en eigenheid en 
iedereen doet er toe. De verantwoordelijkheid voor het werken aan de 
schoolontwikkeling ligt onder aansturing van de bestuurder, bij alle 
betrokkenen. 
 
Het bestuur stimuleert scholing en het team geeft aan dat er 
voldoende mogelijkheden tot na- of bijscholing zijn. Het werken in 
werkgroepen komt tegemoet aan de wens om de eigen expertise ten 
goede te laten komen aan thema’s als taal, lezen en didactisch 
handelen. Volgens betrokkenen is er sprake van een harmonische 
cultuur, waarin het lukt om de visie en de doelen effectief uit te 
voeren. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen de standaard ‘Evaluatie, verantwoording en dialoog’ 
eveneens als Voldoende. 
 
Het bestuur legt in het jaarverslag, het financieel jaarverslag en 
diverse andere documenten op inzichtelijke wijze verantwoording af. 
De dialoog met de ouders en de toezichthouders wordt actief en 
regelmatig gevoerd. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
legt het bestuur verantwoording af aan de ouders/leden. De 
communicatie in het bestuurlijke jaarverslag kan echter nog beter. Het 
bestuurlijke jaarverslag geeft naast de verplichte jaarrekening vooral 
een beschrijvende blik op de schoolontwikkeling. Over de mate waarin 
gestelde doelen zijn bereikt en wat de kwaliteit daarvan is, is de 
verslaggeving minder helder. Daarnaast ontbreken onderdelen van de 
rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem in het bestuursverslag, 
namelijk de eventuele resultaten die er met het systeem zijn bereikt 
en/of de aanpassingen die zijn doorgevoerd (artikel 4, lid 4 van de 
Rjo). 
 
Het bestuur pakt zijn maatschappelijke rol, in het bijzonder waar het 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA1 artikel 4, vierde lid, Rjo. 
Het eigen vermogen in de 
meerjarenbegroting dient 
uitgesplitst te worden naar 
algemene reserve, 
bestemmingsreserves en overige 
reserves en fondsen. 

In de meerjarenbegroting die 
onderdeel is van het jaarverslag 
maakt het bestuur een uitsplitsing 
van de posten waar dat op basis van 
de Rjo wordt verwacht, waaronder 
een uitsplitsing van het eigen 
vermogen. 

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

BKA2 artikel 17c, eerste lid onder e, 
WPO. 
Uit het verslag van de intern 
toezichthouder wordt onvoldoende 
duidelijk hoe de intern 
toezichthouder toeziet op de 
doelmatige besteding van middelen. 

 In het eerstvolgende jaarverslag legt 
het intern toezicht verantwoording 
af over het toezicht op een 
doelmatige besteding van 
rijksmiddelen door de intern 
toezichthouder. 

We gaan in het jaarverslag 2022 na 
of deze tekortkoming is hersteld. 

BKA2 artikel 3, lid f en artikel 4, 
vierde lid Rjo. 
In het bestuurlijk verslag van de 
intern toezichthouder wordt 
onvoldoende duidelijk hoe hij het 
bestuur ondersteunt bij 
beleidsvraagstukken en welke 
resultaten hij met het toezicht heeft 
bereikt. 

In het eerst volgende jaarverslag legt 
het bestuur verantwoording af over 
hoe de intern toezichthouder het 
bestuur ondersteunt bij 
beleidsvraagstukken en financiële 
problematiek en welke resultaten hij 
met het toezicht heeft bereikt.  

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

BKA3 artikel 4, vierde lid, Rjo. 
Het is onvoldoende toegelicht hoe 
het intern risicobeheersingssysteem 
is ingericht, hoe dit functioneert, 
welke resultaten hiermee zijn bereikt 
en welke aanpassingen worden 
doorgevoerd de komende jaren. 

 

 
Het bestuur zorgt ervoor dat een 
beschrijving van het intern 
risicobeheersings- en 
controlesysteem is opgenomen in 
het eerstvolgende jaarverslag, met 
daarin hoe dit functioneert in de 
praktijk en welke resultaten hiermee 
zijn behaald. 

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

Scholen 

gaat om de school in het dorp te behouden en de leerlingen goed te 
laten aansluiten op het voortgezet onderwijs in de regio.  
Het bestuur zoekt samenwerking en contact buiten de eigen kring, 
bijvoorbeeld met andere 1-pitters in de regio, maar ook met het 
samenwerkingsverband. 
 
Wat wel gebeurt, maar beter kan is het evalueren en beoordelen als 
onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg. Dus meer nagaan in 
hoeverre ambities, doelen en het beleid worden gerealiseerd. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij VvCNB Sibculo 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 aan te scherpen. 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

BKA1 artikel 8, derde lid, WPO. 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke eisen voor het 
onderwijsaanbod voor burgerschap. 

Het bestuur zorgt voor een 
onderwijsaanbod waarmee de 
doelen voor actief burgerschap 
bereikt kunnen worden en evalueert 
de resultaten die daarmee worden 
behaald. 

Bij het eerstvolgende periodieke 
onderzoek gaan we na of de 
tekortkoming is opgeheven. 

 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
het onderwijs voldoende te waarborgen. Enkel ten aanzien van de 
herstelopdracht op het toezicht op de doelmatigheid door de intern 
toezichthouder zullen we er op toezien of de tekortkoming is hersteld 
in het jaarverslag 2022. 
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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. 
 
Bestuur, directie en leerkrachten hebben het onderzoek naar de 
onderwijskwaliteit door de onderwijsinspecteur als positief ervaren. 
Gedurende het bezoek hebben we duidelijk aan kunnen geven waar 
de sterke punten van onze onderwijs tot uiting komen en kunnen 
omschrijven waar nog verbeterpunten liggen. 
De manier waarop de onderwijsinspecteur ons mee nam door het 
onderzoek en de verificatie activiteiten zorgde voor een goede sfeer 
die bijdroeg aan het onder de loep nemen van ons onderwijs op een 
positief kritische manier. 
Naast de opdracht om een doorgaande leerlijn burgerschap te 
implementeren, nemen we ook de adviezen m.b.t. doelmatigheid in 
het maken en evalueren van beleidsplannen ter harte. Ook is de 
discussie over hoe als bestuur de toezichthoudende rol vorm te geven 
blijven hangen. Er is reeds gestart met het onderzoeken van deze rol 
en hoe deze nog beter in te vullen. 
Tot slot willen we als bestuur, directie en leerkrachten aangeven dat 
uitkomsten van het onderzoek naar onze mening recht doen aan de 
ingeslagen wegen om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en nog 
verder te verbeteren. We treden de nabije toekomst en de 
ontwikkeling van ons onderwijs met energie en plezier tegemoet. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 12/13



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