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Samenvatting 

 
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij de Rooms Katholieke 
Onderwijstichting Giesbeek-Lathum onderzocht of de sturing door het 
bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de Paulusschool 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 
De Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum is een 
zogenaamde éénpitter: een bestuur met slechts één school; de 
Paulusschool. 
Deze school heeft een moeilijke periode achter de rug. Personele 
problemen door ziekte en afwezigheid in het team hebben een zware 
wissel getrokken op de school. De resultaten van de school waren 
enige tijd onvoldoende en er waren tekortkomingen in het 
onderwijsleerproces. Daardoor heeft de Paulusschool een paar jaar 
onder intensief toezicht gestaan van de onderwijsinspectie. Bij het 
laatste onderzoek in november 2021 hebben wij vastgesteld dat de 
kwaliteit van het onderwijs weer op orde is. Omdat wij een goed beeld 
hebben bij de onderwijskwaliteit, beperken we ons tijdens dit 
onderzoek tot een aantal gesprekken. Deze voerden wij met het 
bestuur, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en een 
teamdelegatie. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft goed zicht op de resultaten van de 
basisvaardigheden rekenen-wiskunde en taal. Het bestuur heeft, 
vanuit een gedeelde visie en ambitie planmatig gewerkt aan 
verbeteringen in het onderwijsleerproces. De resultaten en 
leeropbrengsten zijn op orde. 
Het bestuur zorgt er voor dat de randvoorwaarden voor het 
organiseren van onderwijs op orde zijn en er is sprake van deugdelijk 
financieel beheer. Het bestuur kan aan de verplichtingen op korte en 
langere termijn voldoen. 
 
Wat kan beter? 
Het intern toezicht door de raad van toezicht (hierna RvT) kan 
versterkt worden. De RvT heeft niet beschreven wanneer hij tevreden 
is. De RvT voldoet ten dele aan de Code Goed Bestuur en heeft in het 
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jaarverslag niet verantwoordt waar het afwijkt van deze code. 
Het bestuur kan in zijn bestuursverslag duidelijker aangeven wat de 
belangrijkste ontwikkelingen zijn en voor welke beleidsdoelen geld 
wordt ingezet. Ook kan het bestuur concreter aangeven welke risico's 
op welke manier ondervangen worden. 
 
Wat moet beter? 
De RvT moet zich beter verantwoorden over zijn handelen en 
behaalde resultaten. Daarnaast dient de raad beter aan te tonen hoe 
hij heeft toegezien op doelmatige besteding van het geld. Wij 
vertrouwen erop dat het bestuur dit in het eerstvolgende 
bestuursverslag herstelt. 
 
Vervolg 
De stichting valt onder het regulier 4-jaarlijks toezicht. 
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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 op 31 mei en 7 juni 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Rooms Katholieke 
Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum. 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? 
 
Subvragen: 
1 Heeft het bestuur (uitvoerend en toezichthoudend) zicht op de 
resultaten van de basisvaardigheden en stuurt het gericht op de 
kwaliteit van de basisvaardigheden? 
2 Heeft de RvT een Code Goed Bestuur vastgesteld en verantwoordt 
het zich over de werkwijze? 
3 Geeft het bestuur uitvoering aan de kwaliteitszorg gericht op de 
afspraken uit het ondersteuningsplan en werkt het volgens de 
afspraken van het samenwerkingsverband (passend 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 
Het vierjaarlijks onderzoek bij de Rooms Katholieke 
Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum hebben we op maat ingericht en 
bestaat uit de volgende onderzoeksactiviteiten. 

• een startgesprek met het bestuur, hierbij waren namens de 
stichting aanwezig de directeur-bestuurder en de management 
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ondersteuner; 
• een gesprek met een teamdelegatie;  
• een gesprek met de Raad van Toezicht (hierna RvT); 
• een gesprek met de medezeggenschapsraad (hierna MR). 

Overige activiteiten 
Voor de beoordeling van het financieel beheer kijken we in ieder geval 
naar de jaarverslag en de daarin opgenomen kengetallen, begroting 
en prognoses. Daarnaast stellen we bij elk vierjaarlijks onderzoek 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 en voor het tijdig in beeld brengen van 
financiële risico’s en dat het bestuur 'in control' is en beschikt over de 
informatie die nodig is om goed te (kunnen) sturen op haar beleid. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Overige wettelijke 
vereisten onderzoeken we alleen als er signalen zijn of als we ergens 
tegenaan lopen in de voorbereiding of tijdens het onderzoek.  
 
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 de Rooms Katholieke Onderwijsstichting 
Giesbeek-Lathum of over de Paulusschool 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 de Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek-
Lathum als Voldoende. 
Het bestuur waarborgt met zijn (be)sturing de kwaliteit op de 
Paulusschool en is er sprake van deugdelijk financieel beheer. We 
hebben geconstateerd dat het bestuur vanuit breed gedeelde ambities 
zorg draagt voor de verdere ontwikkeling van de school en de 
kernfuncties van het onderwijs. 
 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen  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 

Vanuit gedeelde ambities naar heldere doelen 

De standaard Visie, ambities en doelen beoordelen we als Voldoende. 
Naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek in 2019 heeft het bestuur 
zijn visie en de ambities herschreven. Jaarlijks volgen daaruit heldere 
en sturende doelen in het jaarplan. De visie is gericht op het verzorgen 
van kwalitatief goed onderwijs (in eerste instantie de basiskwaliteit). 
De basisvaardigheden maken deel uit van de jaarlijkse schooldoelen. 
De visie is tot stand gekomen na het kwaliteitsonderzoek van de 
Inspectie van het Onderwijs en een andere externe audit. Het besef 
dat er duidelijke keuzes gemaakt moesten worden, was 
doorgedrongen in de verschillende lagen van de organisatie. Wij 
hebben tijdens dit vierjaarlijks onderzoek vastgesteld dat de visie en 
de ambities in de stichting breed gedeeld worden. 
 
Financiën; informatiewaarde in meerjarenbegroting kan beter 

Als we het beleid vanuit het financiële perspectief beschouwen, zien 
we dat het bestuur de inzet en het beheer van de financiële middelen 
zodanig heeft ingericht dat de kwaliteit van het onderwijs 
gewaarborgd kan worden. 
 
Wel kan het bestuur de informatiewaarde verbeteren van de 
toelichting op de meerjarenbegroting in het bestuursverslag. 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. Daarnaast ontbreken twee prognosejaren in de 
meerjarenbegroting in het bestuursverslag, terwijl dat op basis van de 
RJO wel zou moeten. We hebben van het bestuur vernomen dat deze 
jaren vanaf de eerstvolgende jaarverslag wel worden opgenomen. 
 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur  
 
Kwaliteitscultuur als basis voor verbeteringen 

De standaard BKA 2 krijgt eveneens het oordeel Voldoende. 
De directeur-bestuurder is nauw betrokken bij de realisatie van de 
doelen waaronder de resultaten van de basisvaardigheden, de 
uitvoering van het ondersteuningsplan en het uitvoeren van de 
afspraken met het samenwerkingsverband (subvraag 1 en 2). Als 
voorbeeld van deze afspraken noemt de directeur-bestuurder het 
'Liemers-lijstje'. Hierin staan pedagogisch-didactische afspraken 
beschreven voor de scholen uit het samenwerkingsverband. Wij zien 
ook een relatie tussen deze lijst en de doelen in het verbeterplan. 
Wat nog beter kan is de wijze waarop de resultaten van het 
burgerschapsonderwijs in kaart worden gebracht (subvraag 1). Nu is 
deze monitoring vooral gericht op welbevinden en veiligheid. Het 
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monitoren van kennis en vaardigheden ten aanzien van de acht 
basiswaarden vindt weinig doelgericht plaats. De monitoring kan 
sterker worden afgestemd op het aanbod en de doelen. 
 
De functieverdeling lijkt kwetsbaar omdat de directeur-bestuurder 
ook de taken van de intern begeleider op zich heeft genomen. We 
hebben echter ook geconstateerd dat verschillende 
verantwoordelijkheden in de kwaliteitsagenda van de school zijn 
belegd bij teamleden. De verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
vakinhoudelijk didactisch en pedagogisch proces in de school staat 
ook beschreven in het Professioneel statuut. Het bestuur stimuleert 
de professionaliteit van de leraren. Naast mogelijkheden voor 
individuele scholing vinden er ook teambrede scholingen plaats, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het didactisch handelen. We hebben in 
deze scholingstrajecten een relatie gezien tussen de 
professionalisering van het team enerzijds en de visie en ambities van 
de stichting anderzijds.  
Een ander voorbeeld van een kwaliteitscultuur die als basis dient voor 
de sturing op onderwijskwaliteit, is de gesprekkencyclus en de 
daaraan verbonden persoonlijke ontwikkelingsplannen van de 
leraren. De directeur-bestuurder stuurt op professionaliteit door na 
klassenbezoeken individuele afspraken te maken met de leraren. De 
bekwaamheid wordt bijgehouden in bekwaamheidsdossiers. 
 
De Raad van Toezicht heeft, net als het uitvoerend bestuur, zicht op de 
voortgang van de verbeterprocessen in de stichting en de resultaten 
van het onderwijs. De basisvaardigheden taal en rekenen-wiskunde 
zijn nadrukkelijk in beeld (zie subvraag 1), zoals hierboven beschreven 
geldt dat ten dele voor burgerschapsonderwijs. De RvT dient ook als 
gesprekspartner van de directeur bestuurder. 
De professionalisering van de Raad van Toezicht vraagt wel om 
versterking. Een beschrijving van 'wanneer is de RvT tevreden' 
ontbreekt. Wij hebben vastgesteld dat de Code Goed Bestuur niet 
volledig wordt nageleefd; dat betreft met name het evalueren van het 
eigen functioneren (zie subvraag 3). De stichting heeft zijn werkwijze 
nog niet geëvalueerd en afgezet tegen de laatste, door de PO-raad 
vastgestelde Code Goed Bestuur.  

Deugdelijk financieel beheer. 
 
Wij hebben geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit 
van het onderwijs op korte of middellange termijn en ook zijn er geen 
(signalen van) onrechtmatigheden vastgesteld. 
 
Wel zijn er nog enkele punten die verbeterd kunnen worden in het 
jaarverslag. Zo maakt de RvT te weinig duidelijk hoe hij het bestuur 
ondersteunt bij beleidsvraagstukken en welke resultaten hij met het 
toezicht heeft bereikt. Hiermee voldoet het bestuur niet aan het 
gestelde in artikel 4 lid 4 RJO. Hiervoor krijgt het bestuur een 
herstelopdracht. Uit gesprekken blijkt wel dat de intern 
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toezichthouder het bestuur ondersteunt. Wij vertrouwen erop dat het 
bestuur hier in het eerstvolgende bestuursverslag meer aandacht aan 
besteedt. 
 
Daarnaast onderbouwt de RvT in het bestuursverslag niet hoe hij 
toeziet op de doelmatigheid van besteding van de financiële 
middelen. Hiermee voldoet het bestuur niet aan het gestelde in artikel 
17c WPO. Ook hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht. Tijdens 
het onderzoek heeft de RvT aangegeven dit te herkennen. Wij 
vertrouwen er dan ook op dat het bestuur er voor zorgt dat de RvT 
zich in het bestuursverslag verantwoordt over de manier waarop hij 
uitvoering geeft aan deze taak. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 

Transparantie in verantwoording 

Ook deze standaard beoordelen wij als Voldoende. 
De directeur-bestuurder evalueert en analyseert systematisch of het 
de gestelde doelen realiseert en verantwoordt zich hierover 
transparant aan ouders, RvT, MR en andere betrokkenen als 
bijvoorbeeld het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder 
deelt de resultaten en de  kwaliteit van de basisvaardigheden. Dat 
betreft met name taal en rekenen-wiskunde.  
Wij zijn positief over de openheid waarmee informatie gedeeld is met 
de ouders. Ook op het moment dat de school in 2019 de beoordeling 
'zeer zwak' kreeg van de Inspectie van het Onderwijs, was de 
informatie transparant en duidelijk. 
 
Financiële verantwoording betrouwbaar 

Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan zijn interne en externe 
belanghebbenden en de verantwoording in het jaarverslag is 
betrouwbaar. 
 
Daarentegen kunnen de mogelijke risico’s en/of beheersmaatregelen 
concreter en meer systematisch worden beschreven in het 
bestuursverslag. Het is belangrijk dat belanghebbenden kunnen zien 
dat het bestuur voorbereid is, wat het doet om risico’s te voorkomen 
en een eventueel negatief effect zo klein mogelijk te houden. Uit de 
gesprekken die we voerden met het bestuur en de intern 
toezichthouder blijkt dat mogelijke risico's in beeld zijn en dat men 
keuzes maakt om deze het hoofd te bieden. We roepen het bestuur op 
om in het eerstvolgende jaarverslag de gesignaleerde risico’s en 
bijbehorende beheersmaatregelen concreter te benoemen. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij de Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek-
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Tekortkoming bestuur Wat verwachten wij van 

het bestuur? 
Wat doen wij? 

BKA2: Continuïteitsparagraaf 
 
De intern toezichthouder beschrijft in 
onvoldoende mate  op welke wijze hij 
het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert over de 
beleidsvraagstukken en de financiële 
problematiek (art. 4, lid 4, Bijlage 3, 
RJO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat in het 
eerstvolgende jaarverslag een 

verantwoording is opgenomen over 
hoe de intern toezichthouder het 

bestuur ondersteunt bij 
beleidsvraagstukken en over de 

bereikte resultaten van het 
handelen van de intern 

toezichthouder. 

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in het 

eerstvolgende jaarverslag opneemt. 

BKA2: Verslag intern toezichthouder 
 
Het intern toezicht maakt in het 
jaarverslag onvoldoende duidelijk hoe 
het intern toezicht toeziet op een 
doelmatige besting van de middelen 
door het bestuur en welke resultaten 
de toezichthouder met het toezicht 
heeft bereikt (art. 17c, lid 1 onder e, 
WPO). 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder in de 
eerstvolgende jaarverslag 

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 het 

eerstvolgende jaarverslag opneemt. 

Lathum 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. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Wij herkennen ons in de conclusies en aanbevelingen die in dit rapport 
zijn weergegeven. De afgelopen periode hebben we ons gericht op het 
borgen van de processen die aangescherpt zijn na de eerdere 
onderzoeken en we merken dat dit stevig ingebed is in de organisatie. 
Dit zorgt voor goede resultaten en een didactisch-pedagogisch sterke 
school. Onze visie en ambities worden breed in de school uitgedragen 
en ook aan de professionaliteit van het team wordt voortdurend 
gewerkt. We blijven ons overigens richten op de continue 
ontwikkeling van onze organisatie en zoeken steeds naar 
mogelijkheden om ons te verbeteren in het belang van de leerlingen. 

Voor het jaarverslag zijn er een aantal aanbevelingen opgenomen om 
te zorgen dat de informatiewaarde van de toelichting op de 
meerjarenbegroting verbeterd wordt. Deze zullen we in het volgende 
jaarverslag meenemen, evenals twee extra prognosejaren. Ten 
aanzien van de Raad van Toezicht zijn er ook een aantal 
aandachtspunten. De professionalisering van de Raad van Toezicht, 
waarbij de evaluatie van de werkwijze en het afzetten tegen de Code 
Goed Bestuur een belangrijk onderdeel is, zal een speerpunt worden 
voor het volgende bestuursverslag. Ik ga ervan uit dat dit zeker 
opgepakt wordt door de Raad van Toezicht, zij streven eveneens een 
professionele kwaliteitscultuur na. 
 
Verder zijn we bezig met het in kaart brengen van de resultaten van de 
burgerschapsvorming. Waar ‘kennis’ bepaald kan worden door een 
toets, hetgeen nu al gebeurt, zullen ‘vaardigheden’ op een andere 
manier in beeld gebracht moeten worden. De evaluatie van 
burgerschapsvorming ten aanzien van de basisvaardigheden moet 
nog verder uitgewerkt worden. Ook dit is een speerpunt voor de 
komende periode. 
 
Wij zijn blij dat wij wederom te boek staan als een school met goede 
resultaten, waar een fijn en veilig klimaat heerst. Hier werken we met 
ons team iedere dag hard aan en dit zullen we uiteraard blijven doen. 
Ons belangrijkste doel hierbij is om de leerlingen in een prettig 
schoolklimaat te begeleiden bij hun eigen ontwikkeling en hierbij af te 
stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Dit geldt zowel op het 
gebied van kennis, maar zeker ook van vaardigheden. Kortom: we 
blijven werken aan goed onderwijs om alle kinderen een goede basis 
te geven die van pas komt in hun verder (school)carrière en hun latere 
stappen in de maatschappij. 
 
Hartelijke groet, 
Karin Roekens 
Interim directeur-bestuurder 
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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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