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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Vereniging tot Stichting en 
Instandhouding van Scholen met de Bijbel (in het vervolg Ver. St. 
Scholen met de Bijbel) te Harskamp onderzocht of de sturing door het 
bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de school op orde is, of 
er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan 
de kernfuncties van het onderwijs (zie Onderzoekskader 2021). Hierbij 
hebben we het accent gelegd op de cyclus van kwaliteitszorg. 
 
Context 
Het vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur is in oktober 2020 door 
de coronacrisis in digitale, compacte vorm uitgevoerd. Omdat we toen 
geen risico’s zagen, is in samenspraak met het bestuur het onderzoek 
van 2020 naar schooljaar 2021-2022 verplaatst. 
 
Het bestuur van Ver. St. Scholen met de bijbel is verantwoordelijk voor 
één school: School met de Bijbel "De Zaaier". 
  
Wat gaat goed? 
Het bestuur van Ver. St. Scholen met de Bijbel heeft zicht op de 
kwaliteit van de school en stuurt hier actief op. Er is sprake van 
deugdelijk financieel beheer. Het intern toezicht en 
medezeggenschapsraad vervullen hun rol en zijn goed op de hoogte 
van wat speelt in en rond de school. In de gesprekken die we op 
school hebben gevoerd, merken we dat het beleid en de sturing van 
het bestuur op de school doorwerkt. Voorbeelden hiervan zijn het 
inzetten op het verbeteren van de leerresultaten en het aansluiten op 
het welbevinden van de leerlingen door kindgesprekken. Door 
onderwijskundig leiderschap op alle niveaus is er een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de gestelde doelen te bereiken. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur kan de doelen in het schoolplan en jaarplannen concreter 
formuleren. Door vooraf de beoogde effecten vast te stellen en te 
bepalen in hoeverre en hoe doelen geëvalueerd kunnen worden, kan 
het bestuur de uitvoering beter monitoren, evalueren en zo nodig 
bijsturen. Vervolgens kan het bestuur op basis hiervan ook de 
kwaliteit van de eigen prestaties waarderen en zich hierover beter 
verantwoorden. 
 

Bestuur: Vereniging tot Stichting en 
Instandhouding van Scholen met de 
Bijbel 
Bestuursnummer: 38650 
Sector: Primair Onderwijs 
 
School onder bestuur: 
School met de Bijbel De Zaaier 
(07MF) 

Totaal aantal leerlingen: 229 
(1 oktober 2021) 
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Wat moet beter? 
Het jaarverslag moet volledig zijn. Een aantal onderdelen op financieel 
gebied is niet volledig opgenomen en er mist een verantwoording 
over in hoeverre doelen, ambities en beleid worden gerealiseerd en 
wat het effect van de sturing hierop is. Ook het effect van het intern 
toezicht en hun toezicht op de doelmatige besteding van 
rijksmiddelen moet beschreven staan. Wij vertrouwen erop dat het 
bestuur dit in het eerstvolgende bestuursverslag herstelt. 
 
Vervolg 
Het bestuur van Ver. St. Scholen met de Bijbel te Harskamp wordt in 
de volgende vierjaarscyclus opnieuw onderzocht of eerder wanneer er 
signalen zijn. Binnen die vier jaar is het ook mogelijk dat de school 
bezocht wordt in het kader van een themaonderzoek. 
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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 april 2022 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Vereniging Stichting Scholen met de Bijbel. 
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 school 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 school- en bestuursniveau. Daarbij 
kunnen we ook andere belanghebbenden betrekken. 
 
Voor het vierjaarlijksonderzoek naar het bestuur van Ver. St. Scholen 
met de Bijbel kiezen we voor het verifiëren van de kwaliteitscyclus. 
 
Tijdens het startgesprek met het bestuur en het managementteam, 
bestaande uit de bouwcoordinatoren en internbegeleiders, hebben 
we gesproken over de basisvaardigheden en dan specifiek over de 
tegenvallende onderwijsresultaten van taalverzorging en rekenen in 
2021. Het bestuur en het managementteam hebben laten zien dat dit 
hun aandacht heeft en dat ze werken aan herstel hiervan. Tijdens de 
verificatie-activiteiten willen we hier nader op inzoomen vanuit het 
stelsel van kwaliteitszorg. 
 
Wat betreft de basisvaardigheid burgerschap heeft het bestuur een 
visie-document en is het bezig met herijking hiervan op basis van de 
nieuwe wet. Het bestuur wil zorgen dat het meer gestructureerd in het 
aanbod komt en wil hiervoor als leidraad de handreikingen uit een 
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methode gebruiken. Het visie-document over burgerschap is 
opgevraagd en zal door ons bekeken worden. 
 
Wat betreft passend onderwijs, ziet het bestuur hier een belangrijke 
taak weggelegd, door bij te dragen aan thuis en nabij onderwijs. Zo 
kent de school een laag percentage doorverwijzingen naar het s(b)o 
binnen het samenwerkingsverband. Dit betekent wel dat er leerlingen 
zijn die een eigen leerlijn hebben. In ons systeem zien we echter geen 
ontwikkelingsperspectieven geregistreerd staan. In een gesprek met 
de intern begeleiders zoomen we graag in op de leerlingen met eigen 
leerlijnen en hun ontwikkelingsperspectieven. Verder heeft de 
school bijna geen doelgroep-leerlingen voor Voor en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) ten aanzien van het achterstandenbeleid. De school 
zorgt voor maatwerk voor deze paar leerlingen. 
 
Verificatieactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek bij Vereniging Stichting Scholen met de 
Bijbel hebben we op maat ingericht en bestaat uit de volgende 
onderzoeksactiviteiten: 
 
- Gesprekken met de directeur-bestuurder: 
In deze gesprekken gaan we dieper in op de kwaliteitszorg en de 
kwaliteitscultuur, de sturing daarop en evaluatie daarvan. Daarnaast 
bespreken we het financieel beheeer. 
 
- Gesprek met het intern toezicht: 
Dit gesprek geeft ons input over de rol van het intern toezicht ten 
aanzien van het bestuurlijk handelen, de onderwijskwaliteit en het 
financieel beheer. 
 
- Gesprek met de medezeggenschapsraad: 
Dit gesprek geeft ons input over de rol, werkwijze en het effect van de 
medezeggenschapsraad. 
 
- Gesprek met een afvaardiging van het team: 
In het gesprek willen we ophalen hoe de leerkrachten de 
kwaliteitscultuur op school- en bestuursniveau zien en vragen wij een 
toelichting op hoe zij de afstemming van het onderwijs in de klas 
vormgeven. 

- Lesobservaties en nabespreking met observanten: 
We observeren vier lessen samen met observanten van de school, om 
zicht te krijgen op de afstemming van het onderwijs op de 
leerlingen. We bespreken daarna op hoofdlijnen wat we gezien 
hebben en leggen dat naast de waarnemingen van de observanten. 

- Gesprek met intern begeleiders: 
Dit gesprek geeft ons input over de zicht op ontwikkeling en hoe daar 
waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning op ingezet 
wordt. 
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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 2021). 
 
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 Ver. St. Scholen met de Bijbel en School met 
de Bijbel de Zaaier 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 Ver. St. Scholen met de Bijbel te Harskamp als 
Voldoende. 
 
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en stuurt 
daarmee gericht op de kwaliteit van het onderwijs op School met de 
Bijbel "De Zaaier". Het onderwijskundig leiderschap is breed belegd 
door te werken met een managementteam, coördinatoren (zowel op 
bouwniveau als onderwijsinhoudelijk) en commissies. Samen zijn ze 
verantwoordelijk voor het werken aan en bereiken van de doelen van 
het schoolplan. Daarnaast zorgt het bestuur dat de school in dialoog is 
met onder andere hun samenwerkingsverband om in ontwikkeling te 
blijven en extern informatie op te halen over de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
Het bestuur moet echter nog wel een slag maken om zich beter te 
verantwoorden over de behaalde resultaten op zowel 
onderwijsinhoudelijk als financieel gebied. Het jaarlijks verslag is te 
beknopt beschreven om daaruit af te leiden of de doelen zijn bereikt, 
de financiële middelen doelmatig zijn besteed, welke maatregelen 
worden getroffen om risico's te beheersen en het effect van de sturing 
van het bestuur. Dit geldt ook voor het handelen en de resultaten 
daarvan van het intern toezicht. Wanneer het bestuur de doelen 
concreter gaat formuleren, helpt dit bij de evaluatie en de 
verantwoording daarover. 
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Context 
Het bestuur van Ver. St. Scholen met de Bijbel is een zogenoemde 
éénpitter en is verantwoordelijk voor School met de Bijbel "De Zaaier" 
te Harskamp. Om te voldoen aan Good Governance is de 
organisatiestructuur aangepast waarbij de directeur van de school is 
gemandateerd als directeur-bestuurder en de leden van het bestuur 
van uitvoerende naar interne toezichthouders zijn gegaan. 
 
Dit is het eerste bestuursgerichte vierjaarlijksonderzoek voor het 
bestuur. Wegens de Corona-pandemie was dit onderzoek uitgesteld. 

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. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
 
De standaard Visie, ambitie en doelen beoordelen we als Voldoende. 
Het bestuur van Ver. St. Scholen met de Bijbel heeft een visie op 
kwaliteit, heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld en stuurt op 
het behalen daarvan. Het stelsel van kwaliteitszorg functioneert en 
het bestuur zorgt voor een stabiel financieel beleid. Wel kunnen de 
ambities en doelen concreter geformuleerd worden. Hierdoor kan er 
een verdiepingsslag gemaakt worden omtrent de kwaliteitszorgcyclus. 
Ook kan het bestuur in de meerjarenbegroting de doelen die ze heeft 
geformuleerd koppelen aan de inzet van financiële middelen. Wat 
echt beter moet is dat het bestuur in het jaarverslag beschrijft welke 
risicomitigerende beheersmaatregelen zij hebben ingesteld (art. 4, lid 
4 Rjo). Oftewel welke maatregelen heeft het bestuur genomen om de 
risico’s die zij hebben geconstateerd, te minimaliseren. Hiervoor krijgt 
het bestuur een herstelopdracht. 
 
Evaluatieresultaten zichtbaar gebruikt voor verbetering kwaliteit 
onderwijs 
Het bestuur heeft ons meegenomen in de systematiek van 
kwaliteitszorg en heeft laten zien hoe de data vanuit onder andere de 
kwaliteitskaarten, tevredenheidsenquetes, audit van het 
samenwerkingsverband en contact met het vo leiden tot bijsturing en/
of het formuleren van nieuwe doelen. Een recent voorbeeld daarvan is 
dat de feedback vanuit het vo dat het Engels op een hoger niveau zou 
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mogen, opgepakt is. Ondanks een nieuwe methode in groep 1, heeft 
het team geconstateerd dat er meer nodig is en de leraren werken nu 
meer groepsdoorbrekend op niveau. Een ander voorbeeld is dat de 
school het handelingsgericht werken aan het oppakken is en werkt 
aan een ondersteuningsteam voor de zorg onder begeleiding van een 
externe deskundige naar aanleiding van de audit door het 
samenwerkingsverband. 
 
Doelen kunnen concreter 
Het bestuur heeft als missie de leerlingen te laten “groeien in 
toegeruste aarde”. De Christelijke identiteit is daarbij een belangrijke 
drijfveer om leerlingen goed onderwijs te geven. Als norm voor goed 
onderwijs hanteert de bestuur een gemiddelde van B/C scores op de 
CITO-toetsen en de referentieniveaus passend bij de schoolweging. 
Daarnaast heeft het bestuur doelen en ambities geformuleerd in het 
schoolplan. De doelen van het schoolplan zijn gezamenlijk onder 
leiding van het bestuur tot stand gekomen. Het bestuur is het met ons 
eens dat deze doelen concreter geformuleerd kunnen worden met 
ijkpunten of normen zodat helder is wanneer het bestuur tevreden is 
of vindt dat de doelen behaald zijn. Ook het vooraf vaststellen hoe de 
doelen geëvalueerd gaan worden, helpt om de effecten van de 
activiteiten die leiden tot het doel meetbaar, merkbaar en/of zichtbaar 
te maken. Maar ook als het gaat om het schoolondersteuningsprofiel 
is het helpend om concreter te formuleren wat je aan ondersteuning 
kan bieden en wanneer de grens is bereikt. 
Mooi vinden we hoe het bestuur bezig is om het visiedocument 
Burgerschap waarin doelen en de doorgaande lijn voor burgerschap 
staan, nog verder aan te scherpen naar aanleiding van de wet op 
burgerschap. 
 
Duidelijker beschrijven van financieel beleid in jaarverslag 
Het bestuur zorgt voor een stabiel financieel beleid, waardoor de 
voorwaarden er zijn om de doelen uit het schoolplan te bereiken. Wel 
kan het bestuur beter zichtbaar maken hoe de inzet van de middelen 
gekoppeld is aan deze doelen, oftewel een beleidsrijke 
meerjarenbegroting. 
 
Verder moet het bestuur de beheersmaatregelen van geïdentificeerde 
risico's opnemen in het jaarverslag. Het bestuur heeft onder andere 
risico's met betrekking tot huisvesting, onderwijskwaliteit en de daling 
van leerlingaantallen in het bestuursverslag beschreven. Uit het 
jaarverslag en uit de  verificatie-activiteiten is onvoldoende gebleken 
welke risicomitigerende maatregelen het bestuur voor deze risico's 
heeft ingesteld. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
 
De standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur is als Voldoende 
beoordeeld, omdat het bestuur stuurt op het behalen van de doelen 
en zorgt voor een kwaliteitscultuur die transparant en integer is en 
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waarbij het onderwijskundig leiderschap breed is belegd. Het bestuur 
stuurt op effectieve wijze op het financieel beheer waardoor er al jaren 
een gezonde situatie is. 
Daarnaast is binnen Ver. St. Scholen met de Bijbel de 
organisatiestructuur ingericht volgens Good Governance en vervult 
iedere geleding daarin deugdelijk zijn taak. Wel moet daarover 
duidelijker verantwoord worden in het jaarverslag. Het gaat dan 
specifiek over de verantwoording in het jaarverslag over de resultaten 
van het eigen handelen van het intern toezicht, oftewel de effecten 
van het eigen toezicht  (art. 17c lid 1 onder e WPO) en het toezicht op 
de doelmatige besteding van rijksmiddelen (RJO artikel 4 lid 4). 
Hiervoor geven we herstelopdrachten. 
 
Voldoet aan Good Governance, maar kan er nog in groeien 
De Vereniging Stichting Scholen met de Bijbel heeft een structuur 
ingericht volgens Good Governance met een directeur-bestuurder en 
intern toezicht. De PO-raad heeft hen hierin begeleid. Het intern 
toezicht verantwoordt zich jaarlijks naar zijn leden over het handelen, 
maar moet dit en hoe er toezicht wordt gehouden op een doelmatige 
besteding van Rijksmiddelen duidelijker beschrijven in het jaarverslag. 
In het gesprek met ons heeft het intern toezicht toegelicht hoe het 
vanuit een kalender cyclisch toezicht houdt op een vijfentwintigtal 
punten. We merkten ook hier dat wanneer de doelen concreter 
geformuleerd zouden zijn, dit het intern toezicht kan helpen. Het 
vraagt nu met name naar kengetallen en kan zich meer ook richten op 
wat dit betekent voor de kwaliteit. Verder gaven de directeur-
bestuurder en het intern toezicht aan dat het intern toezicht nog in 
ontwikkeling is qua rolvastheid, maar alert hierop is en zich laat 
begeleiden. 
Het bestuur zorgt dat de medezeggenschapsraad zijn rol kan vervullen 
door hem tijdig te voorzien van informatie en helderheid over zijn rol 
bij diverse onderwerpen. Wat het effect is van de tegenspraak, zou de 
raad nog kunnen beschrijven in het jaarverslag. Ook is het van belang 
dat de medezeggenschapsraad en het intern toezicht zorgt voor een 
tweede formeel overleg per jaar. 
 
Kwaliteitscultuur die transparant en integer is op alle niveaus 
Vanuit alle geledingen horen en merken we dat er een open sfeer is 
waarin men elkaar ook durft aan te spreken. Het intern toezicht en de 
medezeggenschapsraad gaven hiervan voorbeelden tijdens de 
gesprekken. Het team geeft in het gesprek aan op het feedback geven 
de afgelopen jaren enorm te zijn gegroeid. Ieder teamlid werkt vanuit 
zijn of haar rol aan de verbetering van het onderwijs en binnen 
vergaderingen en vanuit scholingen wordt dit gedeeld. Het 
managementteam gaf hiervoor een voorbeeld rondom de inzet op 
ontwikkelingsgericht onderwijs om een betere overgang van groep 2 
naar groep 3 te krijgen. Hierover is veel uitgewisseld om het doel 
helder te krijgen bij de teamleden met als resultaat dat de leerlingen 
zichtbaar minder "op" waren rond kerst nu er gericht vanuit hoeken 
gewerkt wordt. 
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Het onderwijskundig leiderschap is breed belegd 
Het onderwijskundig leiderschap is door het bestuur belegd op alle 
niveaus waardoor er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor 
de uitvoering en het behalen van de gestelde doelen. Zo heeft het 
bestuur intensief overleg met het managementteam. Daarnaast 
houden ook coördinatoren op bouwniveau en vanuit expertises (denk 
aan taal, rekenen en hoogbegaafdheid) zicht op de kwaliteit en sturen 
ze bij waar nodig. Hiermee zorgen ze samen ze samen voor de 
uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg. 
Verder zijn de doelen uit het schoolplan belegd in commissies, 
waardoor het hele team medeverantwoordelijk is voor het werken 
aan en bereiken van de doelen, maar ook voor het borgen van 
afspraken en werkwijzen. 
Een voorbeeld hiervan is de gerichte inzet op het ophalen van de 
tegenvallende resultaten van het technisch lezen. Het team is bezig de 
eigen kennis te vergroten door bijscholing en met name de video 
interactiebegeleiding noemt het team als zeer leerzaam. Uiteindelijk 
moet dit geborgd worden in het borgingsdocument. 
 
Inzet op verbeteren van onderwijskwaliteit 
Het bestuur zet met het team in op het verbeteren van de 
tegenvallende leerresultaten. Diverse interventies zijn ingezet. Deze 
zagen we ook terug tijdens de lesobservaties. Voorbeelden hiervan 
zijn het opsplitsen van groep 8 om meer op niveau aan te kunnen 
sluiten bij wat leerlingen nodig hebben, de differentiatie in 
vraagstellingen tijdens de instructie bij andere groepen en de 
afwisselende werkvormen. Hierdoor zagen we betrokken en 
taakgerichte leerlingen. 
In het gesprek met de intern begeleiders hebben we de feedback 
gegeven nog concreter de doelen, de onderwijsbehoeftes en de 
interventies voor de klas te beschrijven, zodat op basis hiervan de 
analyse en evaluatie diepgaander kan plaatsvinden. Dit is inderdaad 
iets wat de intern begeleiders graag willen en waar ze mee bezig zijn 
om vorm te geven. Ook hebben we gesproken over de OPP's. De 
intern begeleiders waren zich er niet van bewust dat deze 
geregistreerd moesten worden, wanneer hiervoor geld ingezet wordt 
van het samenwerkingsverband. Dit is tijdens het onderzoek hersteld. 
 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
 
De standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog beoordelen we als 
Voldoende, maar kan en moet op sommige punten sterker. Het 
bestuur evalueert cyclisch de doelen en betrekt interne en externe 
belanghebbenden bij de evaluatie en het bepalen van nieuw beleid. 
Wel zien we kansen en zijn er verbeteringen noodzakelijk aangaande 
de verantwoording over de resultaten in brede zin en het bovenmatig 
eigen vermogen in het jaarverslag. Om aan de wet te voldoen moet 
het bestuur zich beter verantwoorden over de realisatie van doelen en 
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beleid en de eigen sturing daarop, als ook de verantwoording van de 
gerealiseerde kwaliteit van het onderwijsaanbod en 
-leerproces (art.171 eerste lid a WPO). Daarnaast moet het bestuur in 
het jaarverslag toelichten wat de behaalde resultaten zijn met het 
risicobeheersings- en controlesysteem (art. 4, lid 4 Rjo). Hiervoor krijgt 
het bestuur een herstelopdracht.  
 
Verdiepingsslag evaluatie mogelijk 
Zowel tussentijds als jaarlijks evalueert het bestuur van School met de 
Bijbel "De Zaaier" de gestelde doelen. Hiervoor haalt het ook actief 
externe informatie op om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren, 
zoals een audit door het samenwerkingsverband en terugkoppelingen 
vanuit het vo. Het bestuur kan nog winst boeken door een 
verdiepingsslag te maken tijdens de evaluatie en de analyse van de 
resultaten. We hebben al eerder benoemd dat het hiervoor nodig is 
om de doelen en wijze van evaluatie concreter te formuleren. 
Hierdoor kan er meer ingezoomd worden op het effect van 
interventies waardoor er nog passender keuzes worden gemaakt voor 
het vervolg. 
 
Verantwoording over behaalde resultaten vanuit de doelen en inzet 
middelen moet sterker 
Het bestuur verantwoordt zich intern en extern op diverse wijzen 
zoals met het jaarverslag, in de ledenvergadering, met 
managementrapportages, in de schoolgids en met nieuwsbrieven. 
Wat ons hierbij opvalt is dat vooral de behaalde onderwijsresultaten 
en andere kengetallen van harde data hierbij centraal staan. Een 
verantwoording over de bereikte resultaten met betrekking tot de 
doelen uit het schoolplan is er vrijwel niet. Het bestuur moet zich 
beter verantwoorden in hoeverre ambities, doelen en beleid voor dat 
jaar zijn gerealiseerd en wat het effect is van zijn sturing hierop. Ook 
moet het bestuur naast de onderwijsresultaten zich verantwoorden 
over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijsaanbod en 
-leerproces. Daarnaast kan het bestuur in het jaarverslag meer 
inzoomen op de interventies, ten behoeve van de doelen, die zijn 
ingezet en het effect ervan. Denk hier bijvoorbeeld aan de inzet van de 
middelen van Passend onderwijs. 
Verder moet het bestuur toelichten in het jaarverslag welke resultaten 
zijn behaald met het systeem van risicobeheersing en controle en 
welke aanpassingen er zijn doorgevoerd. Wel heeft het bestuur tijdens 
het onderzoek een financiële verantwoording aangeleverd waarin 
inzichtelijk staat wat de verschillen zijn tussen de begroting en 
realisatie. Wat nog onvoldoende naar voren komt zijn de acties die het 
bestuur uitzet naar aanleiding van de financiële verantwoordingen. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

Het bestuur van Ver. St. Scholen met de Bijbel te Harskamp nemen we 
op in het reguliere vervolgtoezicht met een termijn van vier jaar. De 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA1 
 
Het is niet duidelijk welke 
risicomitigerende 
beheersmaatregelen het bestuur 
heeft ingesteld (art. 4, lid 4 Rjo) 

 
 
Het bestuur zorgt dat 
de risicomitigerende 
beheersmaatregelen van 
geïdentificeerde risico's worden 
opgenomen in het jaarverslag 

 
 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
de onvolledige onderdelen in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

BKA2 
 
In het jaarverslag legt de intern 
toezichthouder onvoldoende 
verantwoording af over de effecten 
van het eigen toezicht  (art. 17c lid 1 
onder e WPO) 

In het jaarverslag legt de intern 
toezichthouder onvoldoende 
verantwoording af over het toezicht 
op de doelmatige besteding van 
rijksmiddelen (RJO artikel 4 lid 4) 

 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
verantwoording aflegt over de wijze 
waarop hij het toezicht op een 
doelmatige besteding van 
rijksmiddelen heeft uitgevoerd en 
beschrijft welke resultaten met het 
toezicht zijn bereikt. 

 
 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
de onvolledige onderdelen in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

BKA3 
 
Het bestuur legt onvoldoende 
verantwoording af over de 
geraliseerde kwaliteit in het 
jaarverslag (art.171 eerste lid a WPO). 
 
 
 
 
 
 
 
De continuïteitsparagraaf van het 
jaarverslag voldoet niet aan de 
onderdelen van de rapportage over 
de aanwezigheid en werking van het 
interne risicobeheersings- en 
controlesysteem (art. 4, lid 4 Rjo) 
 

 
 
Het bestuur zorgt dat in het 
jaarverslag beschreven staat in 
hoeverre ambities, doelen en beleid 
worden gerealiseerd, de sturing 
daarop en de verantwoording van de 
gerealiseerde kwaliteit van het 
onderwijsaanbod en -leerproces. 
 
 
 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
eventuele resultaten die er met het 
systeem zijn bereikt en de 
aanpassingen die zijn doorgevoerd in 
de eerstvolgende jaarverslaggeving 
zijn opgenomen. 

 
 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
de onvolledige onderdelen in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

 

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. 

Overige Wettelijke vereisten 
 
De schoolgids voldoet op een paar punten niet aan de wettelijke 
vereisten: 
- een toelichting op de onderwijsresultaten of deze passend zijn bij de 
leerlingenpopulatie oftewel het plaatsen van de resultaten in een 
context (art 13 lid 1a van de WPO) 
- een toelichting op de aspecten die de school wil aanpakken, 
voortkomend uit de kwaliteitszorg waaronder de gedane bevindingen 
en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen (art 13 lid 
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1.o, WPO) 
 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur de schoolgids voor komend 
schooljaar 2022-2023 op deze punten herstelt. 
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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. 
 
Het bestuur van School met de Bijbel “De Zaaier” te Harskamp dankt 
de Inspectie van het Onderwijs voor de uitvoering van het vierjaarlijks 
onderzoek en voor de waardering zoals die in het rapport is 
vastgelegd. 
 
Het bestuur herkent zich in het concept-verslag van de inspectie. 
In feite hebben alle herstelopdrachten (zowel van bestuur als de Raad 
van Toezicht)  te maken met het jaarverslag. 
Het bestuur zal de aangedragen zaken (‘wat verwachten wij van het 
bestuur’) dan ook opnemen in de eerstvolgende  jaarverslagen. 
 
Alle geledingen binnen de school hebben in alle openheid gesproken 
over het beleid van onze school. 
Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om de inspectie 
hartelijk dank te zeggen voor de manier waarop we met elkaar 
hebben gecommuniceerd. 
Dit geldt voor het managementteam, de Raad van Toezicht, de 
Medezeggenschapsraad, de afvaardiging van het team, de intern 
begeleiders en de directeur-bestuurder. 
 
Het bestuur is dankbaar voor de gegeven waardering en ziet dit als 
een erkenning voor het vele werk dat dagelijks op school mag worden 
uitgevoerd. 
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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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