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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek 
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij RK 

Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum. 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 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. 

Om deze standaarden te kunnen beoordelen doen we niet alleen 

onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken we 

tevens de onderwijskwaliteit van de Paulusschool waarvoor het 

bestuur verantwoordelijk is. 

Op schoolniveau hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd. Het 

verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 

kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats 

uit om vast te stellen 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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Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 

scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 

betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 

Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de school. Ook is 

aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 

Onderzochte standaarden Paulusschool 

Onderzoeksactiviteiten 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 

documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 

binnen de organisatie. We hebben gesproken met docenten en 

verschillende lessen bezocht. Voor de verantwoording van de precieze 

inrichting van het onderzoek verwijzen wij naar het onderzoeksplan 

dat voor elk vierjaarlijks onderzoek per bestuur wordt opgesteld. 

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 op de Paulusschool. 

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 

rapportage opgenomen. 

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. 
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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 school en in hoeverre het beleid van het 

bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat dit aspect samenvalt 

met de Kwaliteitszorg en ambitie op schooliveau, laten we dit aspect 

achterwege bij de resultaten van het verificatieonderzoek op de 

Paulusschool. 

Samenvattend oordeel 

We geven nog geen oordeel op bestuursniveau over het 

kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie maar oordelen wel over de 

onderliggende standaarden. Daarbij stellen vast dat het bestuur 

voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit op de Paulusschool en 

dat zij in voldoende mate stuurt op de verbetering van de 

onderwijskwaliteit. 

Tevens oordelen we dat het bestuur transparant en integer werkt en 

dat zij actief communiceert over de eigen prestaties en de 

ontwikkelingen op de school. 

Het gevoerde financiële beheer is deugdelijk. 
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Ook komen onze oordelen overeen met het oordeel dat het bestuur 

heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de school en werkt het beleid 

dat het bestuur voert in voldoende mate door tot het schoolniveau. 

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 

Voldoende zicht op de onderwijskwaliteit 

Het bestuur heeft gezorgd voor een stelsel van kwaliteitszorg 

waarmee zij voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit en op 

basis waarvan zij stuurt op verbetering van de onderwijskwaliteit. De 

leerlingpopulatie heeft het bestuur in beeld gebracht en dit heeft 

geleid tot schoolverbetering met name de sturing op taakgerichtheid. 

De resultaten van de school staan onder druk. Dit is het bestuur 

bekend en zij geeft opdracht tot het analyseren van de resultaten en 

tot het uitvoeren van verbetermaatregelen. Recent is het team 

geschoold in de versterking van de analysevaardigheden. 

Ook is er in voldoende mate zicht op het onderwijsproces, zowel door 

de korte afstand tot het primaire proces als door het regelmatig 

afleggen van lesbezoeken en de overleggen met de 

bouwcoördinatoren en de intern begeleider. 

Draagvlak voor kernwaarden 

Daarnaast heeft het bestuur draagvlak gecreëerd rond een aantal 

kernwaarden. Een van die kernwaarden is het doel te komen tot 

zelfverantwoordelijke zelfbepaling bij leerlingen. Dit streven is niet 

uitgewerkt in concrete schoolplannen, maar fungeert eerder als een 

geweten waaraan schoolvoornemens kunnen worden getoetst. Zo 
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speelt dit streven een rol bij de invoering van het Leerlab, maar ook 

bij kleinere beslissingen die op schoolniveau moeten worden 

genomen. Verbeteronderwerpen worden gedoseerd uitgevoerd en 

leiden tot nieuwe schoolbrede afspraken. Afspraken die worden 

vastgelegd en regelmatig worden geëvalueerd. 

Het bestuur zorgt in voldoende mate voor een professionele 

kwaliteitscultuur. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke 

onderwijsvisie waarvoor binnen het team veel draagvlak is. Er is een 

ruim scholingsaanbod en leraren worden gestimuleerd daarvan 

gebruik te maken. Het bestuur stimuleert de samenwerking binnen 

het team door dagelijks korte informele bijeenkomsten te organiseren 

met ruimte voor onderlinge samenwerking en uitwisseling. De 

werkgroepen die worden belast met de uitvoering van delen van de 

verbeteragenda zijn klein en opereren zelfstandig. De school voert 

een verbeteractie bij voorkeur uit door iedereen met het onderdeel te 

laten kennismaken en daarmee voor draagvlak en een olievlekwerking 

te zorgen. 

Transparante informatievoorziening 

Het bestuur legt in voldoende mate verantwoording af over haar 

doelen en over de bereikte resultaten. Dat doet zij transparant aan de 

leden van de Raad van Toezicht, aan de medezeggenschap en in 

Paulusinfo en jaarverslagen aan de ouders. 

De Raad van Toezicht (RvT) is nog maar kort geleden ontstaan en 

bestaat uit een deel van de 'oude' bestuursleden. De RvT wordt tijdig 

en in voldoende mate gevoed met managementinformatie door de 

bestuurder. Enkele keren per jaar zijn er formele vergaderingen 

waarin de beleidsbeslissingen aan de orde komen. Daarnaast zijn er 

enkele meer informele vergaderingen waarin vrijuit kan worden 

gesproken over de schoolontwikkelingen. De leden van de RvT 

merken wel dat zij in hun nieuwe rol wat verder van het 'schoolplein' 

af staan. Een regelmatig overleg met de leden van de MR zou hieraan 

tegemoetkomen. 

Ook de MR ervaart de verantwoording van het bestuur als 

toegankelijk en betrouwbaar. Naast de formele vergaderingen waarin 

instemming wordt gevraagd op voortgangsbeslissingen, zijn er 

voldoende momenten waarop de MR zorgen van ouders of zorgen 

vanuit het personeel aan de orde stelt. De MR geeft aan dat zij geen 

contacten heeft met de RvT, terwijl zij in de oude 

bestuurssamenstelling veel met elkaar vergaderden. Zij zien de 

meerwaarde van regelmatig contract tussen MR en RvT en gaan ervan 

uit baat te kunnen hebben bij het bespreken van onderwerpen die in 

beide overleggen aan de orde komen. 

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. Vervolgens geven we antwoord op 

over financiële doelmatigheid. 
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De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide 

beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook 

beoordeeld als ‘voldoende’. 

Financiële continuïteit 

De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur 

wijzen uit dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het 

bestuur is in staat zijn schulden op korte en langere termijn te 

voldoen. Het strategisch beleid is adequaat verwerkt in de 

meerjarenbegroting, onzekerheden zijn geïdentificeerd en vertaald in 

een financiële reserve. 

Financiële doelmatigheid 

Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. 

Financiële rechtmatigheid 

We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor 

R.K.Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum als ‘voldoende’ beoordeeld. 

Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen 

van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de 

financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie 

een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van 

financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een 

gewogen oordeel. In het onderzoek bij R.K.Onderwijsstichting 

Giesbeek-Lathum hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die 

een positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg 

staan. 

deelvraag vier. 
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3 . Resultaten onderzoek op 

schoolniveau 
3.1 Paulusschool 

Alle oordelen op de onderzochte standaarden: Zicht op ontwikkeling, 

didactisch handelen, veiligheid en onderwijsresultaten zijn als 

voldoende beoordeeld. 

Onderwijsproces 

De school brengt de informatie uit de verschillende toetsen en 

observaties samen in een groepsoverzicht. Dit schema, dat overigens 

nog zou kunnen worden aangevuld met didactische noties, vormt de 

basis voor het organisatieschema. Daarin worden 

leerlingen geclusterd in instructiegroepen. Voor iedere instructiegroep 

staan de extra instructiemomenten vermeld en het extra aanbod of de 

specifieke taken in de weektaak van de leerling. Regelmatig wordt 

nagegaan of de leerling voldoende vooruitgang laat zien en of het 

organisatieschema in de praktijk uitvoerbaar is gebleken. Gekeken 

wordt of de interventie voldoende effect heeft gesorteerd en die 

evaluatie leidt tot een beredeneerd vervolgtraject. 

Basisvaardigheden zijn op orde 

De school heeft duidelijk ingezet op het versterken van de 

taakgerichte werksfeer. Leerlingen zijn geschoold in hoe de school 

verwacht dat leerlingen zich gedragen en leerkrachten spreken 

leerlingen aan op hun gedrag. Ook de schoolbrede lijn om positief 

gedrag te belonen, draagt bij aan de werksfeer. 

Leerkrachten leggen duidelijk uit en zij zorgen voor een helder 

klassenmanagement. Ook houden zij bij de instructie en met name bij 

de verwerking van de lesstof in voldoende mate rekening met de 

verschillen tussen de leerlingen. Daar is een systeem van week- en 

dagtaken voor in gebruik. Leerkrachten geven aan dat zij daarin ook 

de vertaling zien van het geven van verantwoordelijkheid aan 

leerlingen. Die vertaling van zelfstandigheid kan de school verder 

uitbouwen naar de instructiemomenten. 
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Schoolklimaat 

Paulusschool is voldoende. De school beschikt over een 

veiligheidsbeleid, waarin aandacht is voor het voorkomen en het 

afhandelen van incidenten. Preventief maakt de school gebruik van 

methodisch aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

bevordert zij de taakgerichte werksfeer met weinig aandacht voor 

negatief gedrag en veel positieve aandacht voor het gewenste 

gedrag. Jaarlijks zet de school een instrument in om na te gaan of 

leerlingen zich welbevinden en voldoende veiligheid ervaren. Ook 

kent de school twee vertrouwenspersonen (een man en een vrouw) 

en een veiligheidscoördinator. 

De resultaten die worden bereikt aan het einde van de basisschool 

zijn voldoende. De resultaten lagen in 2015 nipt onder de wettelijk 

vastgestelde ondergrens, in 2016 nipt op de ondergrens en in 2017 

onder die grens. Daarmee zijn de resultaten risicovol. De school 

neemt allerlei maatregelen om te streven naar duurzaam voldoende 

opbrengsten. Tegelijkertijd stelt zij ook vast dat die opdracht aan de 

school onder druk staat door bijvoorbeeld de groei in sociale 

problematiek en de 'afroming' door de Leonardoschool. 
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4 . Reactie van het bestuur 
De mensen van de Paulusschool zijn zich bewust van het grote 

belang van een goede school in Giesbeek. Als enige school in het 

dorp, in een relatief geïsoleerd gebied, zijn wij verantwoordelijk 

voor een goede en veilige opvang van een grote range aan 

kinderen. Een breed scala aan hulpvragen op leer-, sociaal-

emotioneel en gedragsgebied komt op ons af.  

Dat vraagt van het team ook een brede range aan kennis, 

vaardigheden en organisatievermogen om de grote diversiteit aan 

kinderen veilig en goed les te geven.  

Het is daarbij prettig dat na een uitgebreid bezoek van de onderwijs 

inspectie zij constateren dat wij daar over de hele linie in voldoende 

mate in slagen. Van de andere kant ligt ons ambitieniveau hoger 

dan voldoende. We willen dit inspectierapport laten bijdragen in de 

verdere verbetering van het onderwijs op de Paulusschool door de 

genoemde verbeteropties, b.v. zelfstandigheid verder uitbouwen 

naar de instructiemomenten, te bespreken met ouders, 

MedezeggenschapsRaad, (Management)Team en Raad van 

Toezicht. Daar samen bekijken waar verdere kansen liggen en die 

uitvoeren. 

De verbeteroptie die de inspectie aangaf, het intern toezicht kan 

aan kracht winnen door een jaarlijks overleg te voeren tussen de 

Raad van Toezicht en de MedezeggenschapsRaad, is inmiddels 

gerealiseerd door twee overlegmomenten per schooljaar daarvoor 

te plannen.  

Vanuit de Paulusschool zien we daarnaast o.a. de volgende 

belangrijke elementen bij een verdere verbetering van het 

onderwijs: 

 Stimuleren zelfstandig denken en functioneren. 

 Realiseren verrijkende leermomenten buiten de 

kerndoelen om.  

 Extra aandacht techniek over de hele school. 

 Inzet ICT middelen, niet als doel op zich, maar ter 

ondersteuning van effectief en gedifferentieerd lesgeven. 

Zodat we aansluiten bij de mogelijkheden van de 

kinderen. 

 Veiligheid en welbevinden stimuleren goed gedrag en 

optimale leerresultaten. 

We gaan daarbij uit van: 

 Zelfstandig bestaan als éénpitter. Dit geeft momenteel de 

beste garanties op het behouden van een goede school in 

Giesbeek. Daarbij moeten de middelen van de school 

zoveel mogelijk ten goede komen aan de leerlingen van 

de Paulusschool en niet wegvloeien naar een kostbaar 

bovenschools bestuursbureau. 
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 Om een breed zicht op de veranderende maatschappij en 

nieuwe onderwijsontwikkelingen te houden is het 

belangrijk dat we intensief samenwerken met externe 

partijen zoals b.v. het SamenWerkingsVerband, de groep 

“Liemers Lijstje”, Personeelscluster Oost Nederland en 

andere éénpitters. Permanente nascholing staat daarbij 

hoog op de agenda. 

 Korte lijntjes in het dorp Giesbeek maken het mogelijk om 

op prettige wijze samen te werken met verenigingen en 

plaatselijke groepen en instanties. 

 Wij zijn een deel van het 1e Kulturhus in Gelderland, het 

voorbeeld voor de vele die volgden. Dit geeft via korte 

lijntjes veel mogelijkheden tot samenwerking met andere 

partijen als kinderopvang, bibliotheek, etc.. Inhoudelijk en 

via synergie. 

 

“It takes a village to raise a child” En dat dorp is Giesbeek! 

Cees van Helvoirt 

Directeur-bestuurder Paulusschool Giesbeek. 

 



 

Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 

T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 


