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Datum vaststelling: 22 oktober 2018

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Vereniging voor Buitengewoon
Speciaal Onderwijs School Vereniging Gooiland (hierna:
Gooilandschool). We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in
staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Vereniging voor
Buitengewoon Speciaal Onderwijs
School Vereniging Gooiland
Bestuursnummer: 34230

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft goed zicht op de onderwijskwaliteit van de school
en stuurt continu op verbeteringen. Daarbij wordt veel aandacht
gegeven aan de verdere ontwikkeling van het personeel. Het bestuur
heeft voldoende geld om de voortgang van het onderwijs op zijn
school veilig te stellen. Het bestuur communiceert bovendien duidelijk
over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school. Op
de Gooilandschool zien we dan ook een goede kwaliteitscultuur,
waarin betrokkenen gezamenlijk werken aan het continu verbeteren
van het onderwijs. De leerlingen staan hierbij centraal. Het
managementteam stuurt en ondersteunt de leraren. Het team van de
Gooilandschool zorgt voor een prettig en uitdagend pedagogisch
klimaat en heeft goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.

BRIN: 16VH

School onder bestuur:
Gooilandschool
Totaal aantal leerlingen: 416

Wat moet beter?
Het bestuur moet zorgen voor onafhankelijk intern toezicht, door een
scheiding te maken tussen de interne toezichthouder en het bestuur.
Wat kan beter?
Het bestuur kan zijn sturing verder versterken door duidelijk te
maken wanneer zij tevreden is over de kwaliteit van de lessen. Ook
kan het de organisatie verder versterken door de tegenpraak via de
medezeggenschapsraad verder te verstevigen.
Vervolg
Het bestuur toont uiterlijk in december 2018 schriftelijk aan dat zij
voldoet aan de wettelijke vereisten rond de scheiding tussen bestuur
en intern toezicht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in juni 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd
bij het bestuur van de Gooilandschool. 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 school, 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 school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- 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.
Om de deelvragen te kunnen beoordelen doen we niet alleen
onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken we
tevens de onderwijskwaliteit van de school waarvoor het
verantwoordelijk is.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Het verificatieonderzoek op de Gooilandschool is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg 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 het
bestuur voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in de
tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.
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Tijdens het verificatieonderzoek op de Gooilandschool onderzochten
wij de volgende standaarden: OP2 Zicht op ontwikkeling, OP3
Didactisch handelen en SK2 Pedagogisch klimaat.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP5 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP7 Praktijkvorming/Stage / Beroepspraktijkvorming
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de directeur, de
intern begeleiders (tevens teamleiders), leerlingen, ouders en leraren
en verschillende lessen bezocht. Daarnaast hebben we het gesprek
gevoerd met het bestuur en de medezeggenschapsraad.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

5/19

bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek op de Gooilandschool. In hoofdstuk 4 is de
reactie van het bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
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
het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied financieel beheer.
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 en onderbouwen deze oordelen met een
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied in hoofdstuk 2.1.
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de school en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
De Gooilandschool vraagt een substantiële vrijwillige ouderbijdrage
en beschikt hierdoor over goede financiële randvoorwaarden. Het
bestuur heeft dan ook genoeg geld om de voortgang van het
onderwijs op zijn school veilig te stellen. Ook heeft het bestuur goed
zicht op de onderwijskwaliteit van de school en stuurt het op
verbetering door nadrukkelijk te investeren in de ontwikkeling van het
personeel. We zien dan ook dat het bestuur en de directeur erin slagen
om een professionele kwaliteitscultuur te realiseren. Vanuit een
gedeelde visie en met grote betrokkenheid van alle actoren is een
ambitieuze organisatie ingericht. Het bestuur communiceert
bovendien actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die
van zijn school. Een verbeterpunt betreft de praktische uitwerking van
het gekozen bestuursmodel, waarbij de scheiding tussen bestuur en
intern toezicht onvoldoende gewaarborgd is.

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.

KA1 Kwaliteitszorg

Het bestuur weet waar de school staat
Het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van onderwijs die zijn
school levert. Daartoe stelt het bestuur cyclisch doelen,
verzamelt het relevante gegevens en stuurt het op de uitkomsten
hiervan. Het bestuur heeft zicht op de tussen- en eindresultaten, en
op de processen die bijdragen aan de resultaten. We waarderen de
kwaliteitszorg daarom als goed.
Het bestuur en de school werken met de systematiek van een
schoolplan met onderliggende jaarplannen. Bestuur en school stellen
doelen voor de leerlingresultaten en voor de oudertevredenheid, de
personeelstevredenheid en welbevinden en veiligheid zoals ervaren
door leerlingen. Gedurende zes momenten in het schooljaar levert de
directie een schriftelijke rapportage aan. Hierin rapporteert zij over de
leerresultaten maar ook over de kwaliteit van het pedagogisch
didactisch handelen. Het bestuur heeft hiermee zicht op zowel de
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uitkomsten van het onderwijs, als op de onderliggende processen.
Daarnaast koppelt de directeur in de schriftelijke rapportage terug
over de stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen in het
jaarplan. Naast de geplande vergaderingen hebben het bestuur en de
directeur regelmatig overleg over lopende zaken. De werkwijze zorgt
ervoor dat het bestuur zicht heeft op wat er speelt op de school en
gericht kan sturen op verbetering.

Een kritische blik van buiten verstevigt het zicht
Het bestuur heeft de sturing op de onderwijskwaliteit versterkt door
vanaf 2013 twee audits op het pedagogisch didactisch handelen te
laten uitvoeren door onafhankelijke derden. Het heeft hiermee ook
zicht op de kwaliteit van het primaire proces gekregen, waardoor het
gericht kan sturen op ontwikkeling van deze kwaliteit. In het gesprek
met het bestuur en de directeur werd duidelijk dat het bestuur goed
zicht heeft op zowel de sterke kanten van de school als op de
ontwikkelpunten.
KA2 Kwaliteitscultuur

De cultuur is ambitieus maar het bestuur realiseert nog geen
onafhankelijk intern toezicht
We beoordelen de kwaliteitscultuur op bestuursniveau als
voldoende. Bestuur en directeur slagen erin om een integere en
professionele kwaliteitscultuur te realiseren. Vanuit een gedeelde visie
en met grote betrokkenheid van alle actoren is een ambitieuze
organisatie ingericht. In de uitvoering van het bestuursmodel in de
praktijk is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht echter
onvoldoende gewaarborgd. Het bestuur krijgt hiervoor een
herstelopdracht. Omdat onze oordelen op de kwaliteitscultuur op
bestuursniveau en schoolniveau verschillen, hebben we in hoofdstuk 3
de standaard kwaliteitscultuur op schoolniveau toegevoegd.
Het bestuur van de Gooilandschool heeft gekozen voor een
bestuursmodel waarmee het de functiescheiding tussen bestuur en
intern toezicht kan waarborgen. Het bestuur heeft de bestuurstaken
gemandateerd aan de directeur en vervult zelf een toezichthoudende
rol. In de praktijk zien we echter dat de bestuurders samen met de
directeur het beleid formuleren. Zo zijn de portefeuilles van personeel,
financiën, projecten/marketing en ict/gebouwen en innovatie belegd
bij de bestuurders. Op de website schrijft het bestuur dat het ‘in
samenspraak met de directeur en het team het beleid bepaalt’.
Wanneer het bestuur beleid maakt en hier vervolgens ook toezicht op
houdt, is er onvoldoende sprake van een functiescheiding tussen
bestuur en intern toezicht. Het bestuur legt twee keer per jaar
verantwoording af aan de ALV. Zo houdt de ALV via een kascommissie
toezicht op de financiën. Op de overige beleidsterreinen houdt de ALV
echter geen toezicht, waarmee ook via de ALV geen invulling wordt
gegeven aan effectief intern toezicht.
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We concluderen dat het beleid dat wordt gemaakt door bestuur en
directie niet gecontroleerd wordt door een onafhankelijke intern
toezichthouder. Het bestuur handelt hiermee niet conform de WPO,
artikel 17b, lid 2. Het bestuur dient dit te herstellen. Een logisch gevolg
hiervan is dat het intern toezicht en de medezeggenschapsraad
(hierna MR) op dit moment nog geen overleg voeren. Volgens de WPO
artikel 17c, onder lid 3 dient dergelijk overleg minimaal twee keer per
jaar plaats te vinden. De manier waarop deze overleggen plaatsvinden
kunnen betrokkenen zelf vormgeven.
KA3 Verantwoording en dialoog

Het bestuur communiceert helder over de eigen prestaties en die van
zijn school
We waarderen de standaard verantwoording en dialoog als goed.
Zowel het bestuur als de school leggen verantwoording af over de
doelen en zoeken daarnaast de dialoog op met de ouders. Ook
organiseert het bestuur tegenspraak door ouders en leraren te
betrekken bij beleids- en besluitvorming.
Het bestuur stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin het zich
verantwoordt aan de ouders. Daarnaast verantwoordt het bestuur
zich twee keer per jaar aan de ouders tijdens de ALV. Ouders zijn
positief over de transparante handelswijze van het bestuur en de
onderbouwingen die het geeft over gemaakte keuzes. Het intern
toezicht heeft binnen het bestuursverslag nog geen eigen onderdeel
waarin zij verantwoording aflegt. De directie legt periodiek
verantwoording af aan het bestuur over de resultaten van het
gevoerde beleid. Dit doet zij via de managementrapportage.
De school hecht waarde aan het betrekken van ouders bij de school.
Zo werkt de school bijvoorbeeld met een actieve oudercommissie en
met een denktank van ouders rond een specifiek thema. De ouders
die wij spraken zijn tevreden over de communicatie door de school en
benoemen in het bijzonder de heldere kaders die de school schetst.
Hiermee is voor de ouders helder welke verwachtingen de school van
hen heeft, en wat de ouders van de school kunnen verwachten. Ook
zijn de bestuurders zichtbaar op school en benaderbaar voor ouders.
Tot slot betrekken bestuur en school de ouders en leraren bij de
beleids-en besluitvorming door tegenspraak te organiseren. De MR is
positief over de korte lijnen die zij heeft naar de directeur en het
bestuur. Besluitvormingsprocessen verlopen transparant. De MR geeft
aan goed haar rol te kunnen vervullen aangezien zij op gezette tijden
overleg voert met de directeur en daarmee goed op de hoogte is van
wat speelt. Bovendien ontvangt de MR te bespreken documenten
tijdig en geven directie en bestuur waar gewenst mondelinge
toelichting bij de voorliggende documenten. Het bestuur kan de
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organisatie verder versterken door de tegenspraak via de MR te
verstevigen.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
Op basis van de informatie uit het bestuursverslag en de beoordeling
van de accountant stellen wij vast dat het bestuur voldoende geld
heeft om het onderwijs nu en in de nabije toekomst te verzorgen,
verstandig met zijn geld omgaat en zich bij het verkrijgen en het
besteden van zijn geld houdt aan wet- en regelgeving. Wij beoordelen
het financieel beheer dan ook als ‘voldoende’.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Bestuur
KA2 Kwaliteitscultuur
Er is geen sprake van een
onafhankelijk intern toezicht (artikel
17b, lid 2 WPO)

Bestuur dient dit te herstellen

Bestuur toont in december 2018 aan
dat het voldoet aan de wettelijke
vereisten

KA2 Kwaliteitscultuur
Er is nog geen overleg (2 maal per
jaar) tussen de intern toezichthouder
en de medezeggenschapsraad
(artikel 17c, lid 3 WPO)

Bestuur dient dit te herstellen

Bestuur toont in december 2018 aan
dat het voldoet aan de wettelijke
vereisten

De school moet stoppen met het heffen van inschrijfgeld. Het bestuur
overtreedt hiermee artikel 40, lid. 1 WPO. Het bestuur heeft
aangegeven dit per direct door te voeren.
Het bestuur heeft de tekst voor de nieuwe schoolgids en de brief die
de ouders ontvangen inzake de vrijwillige ouderbijdrage op ons
verzoek aangeleverd. Hieruit blijkt dat het bestuur zich er rekenschap
van geeft dat een ouderbijdrage alleen op vrijwillige basis geheven
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kan worden.
Tijdens het onderzoek hebben wij geconstateerd dat de school het
goed vindt dat leerlingen onder schooltijd naar een plusklas buiten de
school gaan, terwijl de school geen verantwoordelijkheid draagt voor
het onderwijs dat zij daar krijgen. Bovendien kunnen de leerlingen
alleen tegen betaling naar deze plusklas. Dit is wettelijk niet
toegestaan. De school heeft deze situatie hersteld en handelt weer
conform wet-en regelgeving.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. Gooilandschool
Context
De Gooilandschool heeft in vergelijking tot andere scholen een
bevoorrechte positie. Aangezien het bestuur de ouders een
substantiële vrijwillige ouderbijdrage vraagt heeft het voldoende
financiële middelen die het gericht inzet voor de ontwikkeling van het
onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Zo heeft de school in
verhouding tot andere scholen bijvoorbeeld meer personeel
beschikbaar waarmee zij de ondersteuning van leraren en de
begeleiding van leerlingen weet te optimaliseren.

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen nauwgezet
De school heeft een duidelijke begeleidingsstructuur ingericht en de
intern begeleiders, leraren, onderwijsassistenten en remedial
teacher volgen de ontwikkeling van hun leerlingen nauwgezet. Met
elkaar zorgen zij ervoor dat de leerlingen op de Gooilandschool een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken, zowel op cognitief
als op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen worden via
kindgesprekken nadrukkelijk betrokken bij hun eigen leerproces. We
waarderen zicht op ontwikkeling daarom als goed. De school legt de
lat voor zichzelf hoog en wil de analysevaardigheden en het
handelingsrepertoire van de leraren nog verder verstevigen.
Leraren nemen methodegebonden en methodeonafhankelijke
toetsen af en signaleren tijdig wanneer (sub)groepen of individuele
leerlingen stagneren in hun ontwikkeling. Ook voeren zij (al dan niet
samen met de intern begeleider) analyses uit wanneer leerlingen
onvoldoende profiteren van het onderwijs. De leraren verschillen in de
mate waarin zij in staat zijn om de gewenste afstemming en extra
ondersteuning in de klas vorm te geven. De school voorziet echter in
goede ondersteuning van alle leerlingen door de beschikbaarheid van
een ondersteuningsteam (met intern begeleiders,
onderwijsassistenten en een remedial teacher). Dit betekent in de
praktijk dat de school erin slaagt voor alle leerlingen passende
ondersteuning dan wel uitdaging (zowel in de groep als in de plusklas)
te bieden. De school betrekt de leerlingen bij hun eigen leerproces
door kindgesprekken te voeren. Uitgangspunt is dat de leraar
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regisseur is van zijn klas, en eerstverantwoordelijke voor het bieden
van passend onderwijs. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de
manier waarop de school werkt met onderwijsassistenten in de
klassen. Bovendien stimuleren de teamleiders de continue
ontwikkeling van de leraren. Zij leggen de lat hoog waar het gaat om
de kwaliteit van de analysevaardigheden en de verdieping van het
(vak)didactisch repertoire van de leraren.

De uitleg is duidelijk, doelgericht en voldoende afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen
De uitleg van de leraren op de Gooilandschool is duidelijk, doelgericht
en voldoende afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De
kwaliteit van het didactisch handelen op de Gooilandschool
beoordelen we daarom als (ruim) voldoende.
Samen met observanten van de school hebben we de kwaliteit van
het didactisch handelen in beeld gebracht. De leraren op de
Gooilandschool hebben hun klassenmanagement op orde en geven
een duidelijke en doelgerichte uitleg. Ook communiceren zij helder
wat zij van hun leerlingen verwachten en zetten hierbij de afgesproken
hulpmiddelen in. De afstemming op de onderwijsbehoeften van de
instructie en de verwerking is voldoende zichtbaar in de lessen. Zo
zien we in de meeste lessen dat leraren een verlengde instructie geven
aan leerlingen die dit nodig hebben. Tegelijkertijd geven zij leerlingen
die minder instructie nodig hebben de ruimte om eerder zelfstandig
aan de slag te gaan met passende verwerkingsopdrachten. We zien op
deze aspecten de doorgaande lijnen waar het managementteam op
stuurt. Er liggen kansen voor de school om meer verdieping te zoeken
wat betreft de vakdidactische principes (bijvoorbeeld voor rekenenwiskunde). Meer kennis over deze principes kan de kwaliteit van de
uitleg op de verschillende instructieniveaus versterken.
De school is gericht op het creëren van een leerklimaat waarin
leerlingen actief en betrokken kunnen zijn. Hiertoe stemmen leraren
de instructie en de verwerking af en zetten zij activerende
werkvormen in. Bovendien bevorderen zij positief gedrag. Met name
in de onderbouw zien we een rustig, overzichtelijk en tegelijkertijd
uitdagend leerklimaat met actief betrokken leerlingen. In de
bovenbouw ziet de school kansen om deze aspecten verder te
versterken, onder andere via de implementatie van Positieve Behavior
Support (PBS, zie ook hieronder).
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De school zorgt voor een positief en ambitieus klimaat
De Gooilandschool kenmerkt zich door een positief, stimulerend
klimaat. Er zijn duidelijke gedragsregels over omgang met elkaar en
leerlingen hebben een aandeel in het realiseren van een positief
klimaat. Bovendien investeert de school in het verder ontwikkelen en
bestendigen van dit klimaat. Wij waarderen het pedagogisch klimaat
daarom als goed.
Alle betrokkenen bij de school die we spraken zijn positief over het
pedagogisch klimaat op de Gooilandschool. Zo geven leerlingen aan
zich gezien en gehoord te voelen. Bij ruzie treedt de school direct op,
voert de leraar een gesprek met de leerlingen en bespreekt hij
gedragsalternatieven. De school stelt de veiligheid en het
welbevinden van haar leerlingen minimaal een keer per jaar vast via
een genormeerd instrument en gebruikt de gegevens om gericht te
kunnen interveniëren. Daarnaast nemen de leraren twee keer per jaar
een sociogram af om ook de groepsdynamische processen in beeld te
houden. De school zet zowel preventieve als curatieve aanpakken
in ter bevordering van het pegagogisch klimaat.
De komende jaren implementeert de school PBS. De school investeert
op deze manier in een preventief en samenhangend beleid gericht op
het bevorderen van het welbevinden van haar leerlingen. Hiermee laat
zij tevens zien de inbreng van haar leerlingen (behoefte aan meer rust
in de lessen) en leraren (meer aandacht voor de pedagogiek) serieus te
nemen.

De school kent een ambitieuze cultuur gericht op continu verbeteren
Een sterk punt van de Gooilandschool is de ambitieuze cultuur waarin
betrokkenen samen gericht zijn op continu verbeteren. De school
heeft de afgelopen jaren een heldere visie ontwikkeld die zichtbaar is
op de werkvloer. Het managementteam stimuleert en faciliteert
leraren om hun bekwaamheid te onderhouden en uit te
breiden. Hiertoe heeft de school duidelijke structuren ingericht die
ondersteunend zijn aan een professionele cultuur. Bovendien krijgen
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de leraren in toenemende mate een rol in de schoolontwikkeling. We
waarderen de kwaliteitscultuur als goed.
De Gooilandschool heeft de afgelopen jaren een heldere visie
ontwikkeld en kernwaarden geformuleerd. De audit gericht op de
kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen in 2013 heeft de
ontwikkeling naar een professionele cultuur aangezwengeld. Leraren
en het team als geheel kregen daarmee een beeld van de stand van
zaken en de ontwikkelpunten.
Het managementteam speelt op dit moment nog een belangrijke
sturende rol in de stimulering van de ontwikkeling van de leraren in
aansluiting op de visie en de doelen. Het managementteam is
gedreven en ambitieus en weet de gunstige randvoorwaarden die
aanwezig zijn op de school hiervoor optimaal te benutten. Naast de
geëigende instrumenten als de gesprekkencyclus, de
bouwvergaderingen en scholing ter bevordering van de
bekwaamheid, zet het in op een aanpak van continu samen
ontwikkelen. De teamleiders vervullen hierbij de rol van coach en
begeleider van de leraren. Doordat zij ieder een substantiële
aanstelling hebben, ambulant zijn en deze rol als primaire taak zien,
hebben zij veel tijd om leraren te begeleiden. Leraren waarderen deze
rol van de teamleiders.
We zien kansen voor de school om het met en van elkaar leren tussen
leraren onderling verder te versterken. In het bijzonder doelen we op
het structureel organiseren van lesobservaties door leraren, waarbij
leraren samen (leren) reflecteren op hun lesgeven en elkaar feedback
(leren) geven. Het lezen van vakliteratuur en het gebruiken van de
normen van de kijkwijzer kan focus en verdere verdieping geven aan
het gesprek over de kwaliteit van het pedagogisch didactisch
handelen. Het sterke onderwijskundig leiderschap dat nu nog vooral
zichtbaar is binnen het managementteam, kan zich op deze manier
verspreiden door de organisatie.
Het eigenaarschap van leraren bij de schoolontwikkeling krijgt steeds
meer vorm. In de eerste plaats tonen leraren zich steeds meer
eigenaar van de resultaten van hun onderwijs, onder andere door in
opbrengstenvergaderingen op school- en bouwniveau met elkaar te
analyseren en het gesprek te voeren over verklaringen en effectieve
aanpakken. In de tweede plaats komt dit eigenaarschap tot
uitdrukking in de inrichting van het hierboven genoemde PBSontwikkeltraject. Dit traject wordt gedragen door het team en biedt
een kans om de verantwoordelijkheid van de werkgroep(en) uit te
breiden.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
Wij zijn verheugd over de positieve beoordeling door de
Onderwijsinspectie. Deze is een bevestiging van de jarenlange inzet
van de Gooilandschool om het beste uit elk kind te halen. En wij
blijven continu sturen op verbetering. De bevindingen in dit rapport
hebben wij dus ter harte genomen. Hieronder geven wij aan op welke
wijze wij de bevindingen uit het onderzoek zullen betrekken bij de
verdere ontwikkeling van onze bestuurlijke kwaliteitszorg en de
onderwijskwaliteit.
• Kwaliteitscultuur: onafhankelijk intern toezicht
De huidige interactie en korte lijnen tussen bestuur en directie in de
totstandkoming van het beleid werken goed, als bestuur meer op
afstand gaan is daarom nadrukkelijk niet onze wens. Daarom zullen
wij het onafhankelijk intern toezicht op het bestuur via de ALV
uitbreiden. Zoals de ALV via een kascommissie al toezicht houdt op de
financiën, zo gaan wij dit ook inrichten voor de overige
beleidsterreinen. Tijdens onze eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering (november 2018) zullen wij een voorstel voor
uitbreiding van het intern toezicht op het bestuur via de ALV aan de
leden ter goedkeuring voorleggen.
• Didactisch handelen: externe plusklas
De Gooilandschool vindt het belangrijk om voor alle leerlingen
passende ondersteuning dan wel uitdaging te bieden. In uitzonderlijke
gevallen werd aan leerlingen toestemming gegeven om onder
schooltijd naar een externe plusklas te gaan. Hoewel dit onder
schooltijd plaatsvindt kán de Gooilandschool geen
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs dat daar wordt
gegeven. Daarom is inmiddels aan ouders en teamleden
gecommuniceerd dat met ingang van schooljaar 2018-2019 de
Gooilandschool niet meer toestaat dat leerlingen onder schooltijd
naar een externe plusklas gaan. De door ouders ingediende aanvragen
voor schooljaar 2018 -2019 zijn dan ook niet goedgekeurd.
• Onderwijskwaliteit
Omdat wij continu sturen op de onderwijskwaliteit van onze school,
blijven wij de kwaliteit van de lessen en de manier van beoordelen
ontwikkelen. Voor komend schooljaar 2018-2019 hebben wij daarom
een externe audit ingepland om de kwaliteit van de lessen door een
onafhankelijke specialist te laten bekijken. Daarnaast worden de
indicatoren van de kijkwijzer geïmplementeerd om de kwaliteit van de
lessen nog objectiever te kunnen beoordelen.
• Medezeggenschap
Wij gaan de bevindingen uit het inspectierapport m.b.t.
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medezeggenschap en onafhankelijk intern toezicht bespreken met de
medezeggenschapsraad. Daarnaast gaan wij, in combinatie met de
uitbreiding van het intern toezicht op het bestuur via de ALV, bekijken
hoe wij de tegenspraak via de medezeggenschapsraad kunnen
verstevigen.
• Inschrijfgeld
De Gooilandschool was zich niet bewust dat, met het vragen van
inschrijfgeld, wij in strijd met de wet handelen. Het vragen van
inschrijfgeld is dan ook met onmiddellijke ingang stopgezet. Hiertoe is
een bestuursbesluit genomen en de leden zijn hierover tijdens de
Algemene Ledenvergadering in juni 2018 geïnformeerd.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

