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Samenvatting 
 

De inspectie heeft een regulier onderzoek verricht bij PCSV. Op het niveau van het bestuur is 

onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of de financiële 

continuïteit wordt gewaarborgd.  

 

Wat gaat goed 

Het pedagogisch klimaat is voor PCSV een belangrijke pijler. Dit is uitgewerkt in hun strategisch 

beleidsplan. En het is terug te zien op de drie scholen die onder het bestuur vallen. De scholen zijn 

autonoom in de wijze waarop zij het leerklimaat vormgeven, maar hebben daar allemaal veel 

aandacht voor en creëren een veilig en positief leerklimaat. 

 

Wat moet beter 

In het strategisch beleidsplan beschrijft PCSV het beleid voor de komende tijd. De doelen die 

daarin geformuleerd zijn, zijn niet concreet. Dat heeft ook uitwerking op de scholen die het 

strategisch beleidsplan als raamwerk gebruiken voor hun beleid. Ook daarin zien we geen concrete 

doelen terug. 

 

Wat kan beter 
De visie op onderwijs, zowel op bestuurs- als op schoolniveau ontbreekt bij PCSV. In het 

strategisch beleidsplan en in de schoolplannen is de levensbeschouwelijke, pedagogische, 
maatschappelijke en organisatorische visie beschreven. Wat dat betekent voor de 
onderwijskundige visie is niet helder. 
 
PCSV vindt opbrengst gericht werken belangrijk voor haar scholen. Het bestuur formuleert echter 
geen eenduidig beleid hieromtrent. Helder beleid, met eigen schoolnormen voor toetsen, kan leiden 

tot de juiste focus, waarmee de opbrengsten zullen verbeteren.  
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1. Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan 
 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Zorgt het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit en voor deugdelijk financieel beheer?  

 

Onderliggende vragen zijn: 

1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van het onderwijs en de 

resultaten? 

2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en die van zijn scholen? 

3. Is het financieel beheer deugdelijk? 

 

Het onderzoek naar deze deelvragen is daarmee gericht op de standaarden binnen de 

kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

 

 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe wij onderzoek hebben gedaan bij PCSV en wat we onderzocht 

hebben. De resultaten daarvan zijn op bestuursniveau beschreven in hoofdstuk 2, in paragraaf 2.1. 

De oordelen op schoolniveau die ten grondslag liggen aan het resultaat op bestuursniveau zijn 

gegeven en beschreven in 2.2. Paragraaf 2.3 beschrijft het financiële aspect. De gevolgen van alle 

resultaten voor het vervolgtoezicht kunt u lezen in paragraaf 2.4. 

Het verhaal van de afzonderlijke scholen is terug te vinden in hoofdstuk 3, waarbij ook het 

resultaat van het onderzoek op verzoek is verwerkt bij 3.3. 

Tot slot beschrijft het bestuur van PCSV in hoofdstuk 4 haar visie op dit onderzoek en geeft het aan 

wat zijn vervolgstappen zullen zijn. 

 

  



2. Kwaliteitszorg en financiële continuïteit van 

het bestuur  

 

Aan de hand van een startgesprek hebben we in kaart gebracht welke gegevens we nodig hadden 

voor het maken van een onderzoeksplan om tot een oordeel te komen over de wijze waarop PCSV 

bestuurt. De specifieke onderzoeksvragen passend bij de vraag ‘Stuurt het bestuur voldoende op 

de (zorg voor de) kwaliteit van het onderwijs en de resultaten?’ en die leidend waren voor het 

onderzoek zijn: 

 

 Is het pedagogisch klimaat op de PCSV-scholen conform de uitgangspunten van het 

bestuur, waarbij op eenduidige manier daar aan gewerkt wordt? Zijn de stappen die 

worden ondernomen om de veiligheid op de scholen te waarborgen zichtbaar? 

 Is de structuur en cultuur binnen de PCSV voor alle geledingen helder? Hoe krijgt het 

bestuurlijk beleid vorm op de scholen? 

 

Hiervoor hebben we op alle drie de scholen van de PCSV de standaarden van ‘veiligheid en 

schoolklimaat’ (3.1 en 3.2) en van ‘kwaliteitszorg en ambitie’ (4.1 en 4.2) onderzocht. 

 

Naast de schoolbezoeken en de gesprekken met de algemeen directeur van de PCSV hebben we de 

‘structuur en cultuur’ ook in beeld willen brengen door een gesprek te voeren met een delegatie 

van het toezichthoudend bestuur. Hiermee hebben de vraag ‘Communiceert het bestuur actief over 

de eigen prestaties en die van zijn scholen?’ onder de loep genomen. 

 

Daarnaast hebben we via bureauonderzoek de vraag ‘Is het financieel beheer deugdelijk?’ 

onderzocht en beantwoord. 

 

Conclusie 

De kwaliteitszorg van PCSV is onvoldoende omdat het bestuur geen heldere onderwijskundige visie 

heeft, waaraan het bestuur zijn beleid kan toetsen. Het bestuur van PCSV legt de verantwoording 

zo laag mogelijk in de organisatie. De scholen van de PCSV maken hun eigen beleid, dat binnen het 

raamwerk van de PCSV moet vallen. De algemeen directeur die door het (toezichthoudend) bestuur 

gemandateerd is, heeft met name een coördinerende rol.  

De financiële positie van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten is in orde. We zien 

daarom geen verhoogde risico’s voor de financiële continuïteit van Protestants Christelijke 

Schoolvereniging Voorschoten. 

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie 

 

Kwaliteitszorg en ambitie O 

4.1 Doelen, evaluatie en verbetering O   

4.2 Structuur en cultuur  V  

4.3 Verantwoording en dialoog  V  

 

Onderwijskundige visie? 

De scholen van de PCSV voeren hun eigen beleid en gebruiken daarbij het raamwerk dat op 

bestuursniveau is geschreven, het strategisch beleidsplan. Daarin heeft PCSV haar 

levensbeschouwelijke, maatschappelijke, pedagogische en organisatorische visie beschreven. Een 

onderwijskundige visie heeft PCSV niet in dit plan beschreven. De scholen beschrijven hun visie en 

beleid in het schoolplan. 

 

Aan de hand van het strategisch beleidsplan maakt de vereniging jaarlijks een verslag waarin de 

toekomstige doelen ook beschreven worden. Deze doelen zijn niet concreet, waardoor een scherpe 

evaluatie niet mogelijk is. Het is de vraag of het bestuur hierdoor de kwaliteit van zijn onderwijs en 

daarbij de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen helder in beeld heeft. Vandaar dat 

standaard 4.1 het oordeel onvoldoende krijgt. 



 

Verantwoordelijkheidsverdeling 

Het bestuur werkt vanuit een transparante en integere cultuur, die omschreven kan worden als een 

familiaire cultuur, waarin sprake is van een open houding en gezamenlijke 

verantwoordelijkheidsverdeling. 

 

Binnen de verschillende bestuurslagen is niet helder hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is. Het 

managementstatuut dat de PCSV heeft opgesteld geeft wel richting. Het is een document dat er op 

nageslagen kan worden wanneer zich iets voordoet, waarbij blijkt dat afspraken niet helder zijn. 

Afgelopen jaren zijn er geen voorvallen geweest waarvoor het managementstatuut er op 

nageslagen moest worden.  

 

Doordat de algemeen directeur vaak op de werkvloer te vinden is en de lijnen met de directeuren 

kort zijn, kan hij zich een reëel beeld vormen van het onderwijs op de scholen. 

 

Verantwoording 

Het bestuur en zijn scholen leggen bij interne belanghebbenden regelmatig verantwoording af. 

Daarmee is standaard 4.3 voldoende.  

 

Jaarlijks komt de algemene ledenvergadering bijeen om decharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid. De algemene ledenvergadering heeft een toezichthoudend bestuur aangesteld. De 

algemeen directeur legt regelmatig (circa zes maal per jaar) verantwoording af bij het toezicht 

houdend bestuur.  

 

De directeuren van de school hebben met vaste regelmaat (maandelijks) overleg met de algemeen 

directeur. Dit overleg hanteren zij ook voor de managementrapportage. De algemeen directeur is 

veel op de werkvloer, op de scholen te vinden en houdt op die manier ook zicht op de kwaliteit van 

het onderwijs. Op verenigingsniveau verschijnt er jaarlijks een jaarverslag. De scholen doen dit op 

schoolniveau ook. 

 

Verantwoording afleggen betekent niet per definitie dat er een dialoog gezocht wordt. Het kan de 

PCSV helpen bij de ontwikkeling van het beleid intern meer in dialoog te gaan met de 

belanghebbenden. 

 

2.2 Resultaten verificatieonderzoek  

 

Standaard Fortgens Gevers 
Deynoot 

Het Kompas 

3.1 Veiligheid    

3.2 ondersteunend en stimulerend 
leerklimaat 

   

4.1 Doelen, evaluatie & verbetering    

4.2 structuur en cultuur    

 

Onderbouwing/analyse 

 

 

Veilig en positief leerklimaat 

Het pedagogisch klimaat is voor PCSV een belangrijke pijler. Dat is terug te zien op de drie scholen 

die onder het bestuur vallen: de bijbehorende standaarden worden met een goed beoordeeld. De 

scholen hebben allemaal veel aandacht voor een veilig en positief leerklimaat. De scholen mogen 

hun eigen beleid voeren, als er op schoolniveau maar een eenduidige manier van werken is. Dat 

zien we op alle drie de scholen terug. Daarnaast heeft iedere school haar eigen benodigde 

protocollen om hun handelswijze vast te leggen en te verantwoorden. Op bestuursniveau is er één 

gezamenlijk protocol, dat betreft het protocol leerlingenvervoer. 

 

 



 

Wat is de stip op de horizon? 

In het jaarplan beschrijft iedere school haar plannen voor dat schooljaar die voortkomen uit het 

schoolplan. Een opvallende overeenkomst tussen de drie scholen is dat de doelen niet concreet 

geformuleerd zijn, waardoor een scherpe evaluatie niet mogelijk is. Dit betreft zowel de doelen op 

leerresultaten als de doelen voor het onderwijsleerproces. En wat daar aan ten grondslag ligt is de 

visie, die ook op de scholen niet helder is. Wat is de stip op de horizon waartoe de koers uitgezet 

moet worden en wanneer kun je tevreden zijn met de afgelegde weg? 

 

Professionalisering 

De leraren krijgen de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren en op de drie scholen 

wordt ook gewerkt aan een brede ontwikkeling van leraren, waarbij ieder zijn of haar specialisatie 

kan hebben. Op bestuursniveau is afgesproken dat er opbrengstgericht gewerkt moet worden 

waarbij de resultaten op bovengemiddeld niveau moeten liggen. De scholen zijn zoekende om hier 

goed uitvoering aan te geven.  

 

 

2.3 Financieel beheer 

 

Financieel beheer V 

5.1 Continuiteit  X 

5.2 Doelmatigheid  X 

5.3 Rechtmatigheid  X 

 

Als onderdeel van het onderzoek heeft de inspectie ook een financiële analyse uitgevoerd. We 

hebben onze analyse uitgevoerd en gebaseerd aan de hand van bij de inspectie beschikbare 

informatie. De financiële positie van het bestuur is in het kader van dit bestuursonderzoek niet 

uitgebreid beoordeeld. Op basis van een risicogeoriënteerde beoordeling staat Protestants 

Christelijke Schoolvereniging Voorschoten momenteel onder basis financieel toezicht. 

 

Beheersbaar risico voor continuïteit 

In onderstaande tabel schetsen we met enkele kengetallen de financiële ontwikkeling van 

Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten in de periode 2012 tot en met 2017. Die 

kengetallen worden afgezet tegen de signaleringsgrenzen. We gebruiken deze signaleringsgrenzen 

om mogelijke risico’s voor de financiële continuïteit te herkennen. 

 

Er is geen indicatie dat het duurzaam voortbestaan van het bestuur vanwege financiële redenen in 

het geding is. Op basis van de beschikbare informatie lijkt het aannemelijk dat de financiële 

verplichtingen op de korte en lange termijn nagekomen kunnen worden. Deze conclusies worden 

getrokken op basis van de onderstaande kengetallen. 

 

De tabel laat zien dat de kengetallen voor de solvabiliteit en liquiditeit de afgelopen én de komende 

jaren boven de signaleringsgrenzen blijven. De negatieve rentabiliteit loopt na 2014 verder terug, 

maar vertoont vanaf 2016 weer positieve waarden en blijft daarbij ook boven de signaleringsgrens. 
  



 

 

Realisatie Begroting Signaleringsgrenzen 

Kengetallen 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Solvabiliteit 2 0,76 0,77 0,86 0,86 0,87 0,87 < 0,30 

Liquiditeit 2,46 2,44 3,94 3,94 4,40 4,86 < 1,00 

  Rentabiliteit -1,1% 1,5%%
% 

-0,2% -1,0%  1,4% 1,3% Laatste 3 jaar negatief 

  Financiële buffer 13% 27% 26% nb nb nb < 0 

 
1) De kengetallen tot en met 2014  zijn door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontleend aan de door de instellingsaccountant gecontroleerde 

jaarrekeningen. De kengetallen vanaf 2015 zijn ontleend aan de in de jaarstukken 2014 opgenomen continuïteitsparagraaf. 

 

Doelmatigheid 

Het bestuur mag geld opzijzetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang de omvang van deze 

middelen in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. 

 

Er is geen indicatie dat het bestuur geen efficiënt en effectief gebruik maakt van de 

onderwijsbekostiging. Uit de hierboven opgenomen tabel met kengetallen blijkt dat er sprake is 

van een ruime financiële buffer. De hoogte van deze buffer wordt mede beïnvloed door de 

aanwezigheid van de uit private middelen gevormde reserve van de Stichting Steunfonds PCOV. 

Wij volgen de ontwikkeling van de financiële buffer van het bestuur bij de uitoefening van ons 

reguliere toezicht. 

 

Nb: 

Het toezichthoudend bestuur geeft aan dat het bestuur gezond is. Voor duurzame ontwikkelingen 

die de kwaliteit van onderwijs bevorderen zijn investeringen nodig, maar onderbouwde verzoeken 

voor duurzame inzet komen beperkt binnen bij  het bestuur. Een heldere visie kan de scholen 

hierbij helpen. 

 

Rechtmatigheid 

Er zijn geen signalen of indicaties bekend dat de rechtmatigheid in het geding is. Wij hebben de 

rechtmatigheid vastgesteld op basis van gegevens die de bij de inspectie bekend zijn over 

Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten. 
  



2.4 Afspraken over vervolgtoezicht 

Bij het eindgesprek dat de inspectie met het bestuur gevoerd heeft naar aanleiding van het 

onderzoek hebben de inspectie en het bestuur van PCSV afspraken gemaakt over het beter in 

beeld brengen van mogelijke risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Vervolgtoezicht naar aanleiding van huidig inspectieonderzoek 

 

Beoordeling (O) Herstelopdracht/verbeterafspraak Datum gereed 

4.1  Het bestuur heeft vanuit zijn visie op 

onderwijs toetsbare doelen afgeleid. 

(art 10 WPO) 

september 2016 

   

   

 



3. Resultaten onderzoek scholen 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de drie afzonderlijke scholen die bij het 

onderzoek naar de PCSV betrokken zijn. Voor de Fortgensschool en de Gevers Deynoot betreft het 

enkel de standaarden rondom veiligheid en schoolklimaat en de kwaliteitszorg. Bij Het Kompas zijn 

ook de opbrengsten, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen meegenomen in verband met het 

auditverzoek dat we van PCSV kregen. 

 

3.1 Resultaat Fortgensschool 

3.1.1 Schoolklimaat en veiligheid: Een prettige school 

 

Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat O V G 

3.1 Veiligheid   X 

 

Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat K V G 

3.2 ondersteunend leerklimaat   X 

 

Op de Fortgensschool zorgt het management en het team voor een veilige omgeving voor de 

leerlingen. Daarbij gebruiken de leerkrachten een nieuwe methode voor sociaal emotionele 

ontwikkeling. Deze methode gaat uit van oplossingsgericht handelen. De protocollen die de school 

hanteert zijn nog niet afgestemd op deze methode. De school meet twee maal per jaar of de 

leerlingen zich veilig voelen.  

 

De school biedt een breed onderwijsprogramma waarin leerlingen uitgedaagd worden. De structuur 

die de school biedt met duidelijke regels hebben in voorwaardelijke zin effect op het positieve 

klimaat waaarin de leerlingen mogen ontwikelen. De leerkrachten herkennen talenten van 

leerlingen en richten hun onderwijs daarop in.  

 

Een kans ligt er nog voor de school om leerlingen meer te betrekken bij hun schoolomgeving. De 

leerlingen hebben nog weinig inspraak in het beleid van de school. 

3.1.2 Kwaliteitszorg en ambitie: Op naar een heldere visie 

 

Kwaliteitsgebied 4: Kwaliteitszorg 

en ambitie 

O V G 

4.1 Doelen, evaluatie en verbetering  X  

4.2 Structuur en cultuur  X  

 

Op de Fortgensschool liggen er nog kansen om haar cyclische systeem van kwaliteitszorg te 

verbeteren. De doelen die de Fortgensschool stelt zijn niet altijd concreet. En wat niet duidelijk is, 

is vanuit welke visie deze doelen geformuleerd worden. De school maakt gebruik van jaarplannen 

en halfjaarlijkse rapportages. Deze rapportages gebruikt de directie om zich te verantwooorden 

richting medezeggenschapsraad en bestuur. De evaluaties in die rapportage zullen scherper 

worden wanneer de doelen concreter zijn uitgewerkt. Het is een uitdaging voor de school om een 

heldere visie te formuleren. De directie van de school geeft aan dat er een leergierig en betrokken 

team is dat van elkaars kwaliteiten gebruik wil maken. De directie ziet de algemeen directeur met 

name als sparringspartner. 

  



3.2 Resultaat Gevers Deynoot 

3.2.1 Schoolklimaat en veiligheid: Een veilige omgeving 

 

Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat O V G 

3.1 Veiligheid   X 

 

Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat K V G 

3.2 Ondersteunend leerklimaat   X 

 

Op de Gevers Deynoot is de laatste tijd veel veranderd. De schoolleiding draagt samen met het 

team zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. Er zijn nieuwe methodes ingevoerd voor 

diverse vakgebieden, waarbij het uitgangspunt van de school een ambitieus en stimulerend  

leerklimaat is geweest. Daarvoor is er ook een methode ingevoerd voor sociaal emotionele 

ontwikkeling. De school meet twee maal per jaar het welbevinden van de leerlingen. De diverse 

protocollen die de school gebruikt, passen niet meer bij de huidige werkwijze. Er is een actieve 

leerlingenraad, die serieus genomen wordt door de schoolleiding. 

3.2.2 Kwaliteitszorg en ambitie: School in ontwikkeling 

 

Kwaliteitsgebied 4: Kwaliteitszorg 

en ambitie 

O V G 

4.1 Doelen, evaluatie en verbetering  X  

4.2 Structuur en cultuur  X  

 

Een duidelijke koers met daaraan gekoppelde concrete doelstellingen heeft de school niet. In het 

jaarplan dat op de Gevers Deynoot gebruikt wordt, is vooral aandacht voor het 

onderwijsleerproces. Daarnaast besteedt de school aandacht aan het borgen van gemaakte 

afspraken.  

 

Er heerst wel een verbetercultuur op de Gevers Deynoot. De leerkrachten willen gezamenlijk de 

schouders er onder zetten om de leerresultaten van de leerlingen te verbeteren. Wat daarbij de rol 

van de ouders moet worden is voor de school nog niet helemaal helder. De school heeft al wel 

ingezet op communicatietrainingen voor het personeel. 

  



3.3 Resultaat Het Kompas 
 

Op Het Kompas hebben we op verzoek van het schoolbestuur ook de standaarden rondom 

‘resultaten’ (1.1), ‘zicht op ontwikkeling’ (2.2) en ‘didactisch handelen’ (2.3)betrokken. De 

onderzoeksvragen die we hierbij hebben gebruikt zijn: 

 

 Wat zijn de resultaten op Het Kompas?  

 Passen die bij de leerlingpopulatie?  

 Heeft de school eigen normen en hoe wordt daar op gestuurd?  

 Heeft de school zicht op ontwikkeling van de leerlingen en hoe handelt het team daarnaar? 

 

 

Standaard Het Kompas 

1.1 Resultaten V 

2.2 Zicht op ontwikkeling V 

2.3 Didactisch handelen V 

 

Mogelijke oorzaken 

Op verzoek van het schoolbestuur zijn we op Het Kompas op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken 

van de tegenvallende opbrengsten. Daarvoor hebben we de zicht op ontwikkeling en het didactisch 

handelen op school onder de loep genomen.  

 

Kenmerkend voor het Kompas is de structuur die de school de leerlingen biedt, waardoor er een 

veilig leerklimaat ontstaat. Het klassenmanagement is op orde en de leerlingen ontwikkelen zich 

breed. Daarnaast houdt de school de vorderingen van de leerlingen bij. De conclusies die het team 

verbindt aan deze vorderingen worden onvoldoende benut om het onderwijs vorm te geven. De 

school kan meer op zoek naar het verhaal achter de verzamelde data, om tot beter beredeneerde 

keuzes te komen.  

 

De focus op Het Kompas ligt meer op het gedrag dan op het leren. Hoewel een veilig klimaat helpt 

in voorwaardelijke sfeer om tot leren te komen kan het team op Het Kompas de leerstof meer 

afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De school kan de leerlingen meer loslaten 

en de gegevens uit de verschillende analyses benutten om het onderwijs meer op maat te bieden. 

 

3.3.1 Onderwijsproces: Opbrengsten fluctueren 

 

Kwaliteitsgebied 1: 

Onderwijsresultaten 

O V G 

1.1 Resultaten  X  

 

De eindopbrengsten op Het Kompas zijn voldoende, maar de resultaten fluctueren. Wat daar de 

oorzaak van is, is voor de school niet duidelijk. Vandaar dat het bestuur van de PCSV aan de 

inspectie gevraagd heeft, hier onderzoek naar te doen. 

De school zou eigen ambitieuze normen kunnen stellen die passen bij de leerlingpopulatie. Dat 

geldt ook voor normen voor andere vakken dan rekenen, taal en lezen. 

3.3.2 Onderwijsproces: Ontwikkelkansen 

 

Kwaliteitsgebied 2: 

Onderwijsproces 

O V G 

2.2 Zicht op ontwikkeling  X  

2.3 Didactisch handelen  X  

 

De school brengt de vorderingen in kaart en biedt leerlingen die het nodig lijken te hebben extra 

hulp. Waar de school in kan verbeteren is het zoeken naar het verhaal achter de verzamelde 



gegevens, de analyse. De gegevens uit die analyse zijn te gebruiken voor het vervolg van het 

onderwijs. 

 

In de basis is het didactisch handelen op Het Kompas in orde. De school biedt de leerlingen 

structuur en er is een duidelijke lijn in het klassenmanagement. Daarnaast bieden de leerkrachten  

een veilig en positief klimaat en stimuleren zij een brede ontwikkeling. De uitdaging voor het team 

van Het Kompas is het durven loslaten van enerzijds de methodes en anderzijds de leerlingen. De 

vraag die de leerkrachten zich kunnen stellen is: Handel ik nu uit de behoefte van de leerling of is 

het mijn eigen behoefte? 

3.3.3 Schoolklimaat en veiligheid: De school biedt structuur 

 

Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat O V G 

3.1 Veiligheid   X 

 

Kwaliteitsgebied 3: Schoolklimaat K V G 

3.2 Leerklimaat   X 

 

Op Het Kompas is een heldere structuur. De school heeft een doordacht veiligheidsplan en is open 

en tranparant. Iedere klas heeft eigen klassenregels. Leerlingen worden gezien op school. Hoe 

ambitieus de school is, is de vraag. In woorden lijkt de school wel ambitieus (hetgeen beschreven 

is), maar in daden is dat niet altijd terug te zien (de dagelijkse praktijk). 

3.3.4 Kwaliteitszorg en ambitie: Samen 

 

Kwaliteitsgebied 4: Kwaliteitszorg 

en ambitie 

O V G 

4.1 Doelen, evaluatie en verbetering  X  

4.2 Structuur en cultuur   X 

 

Op basis van een cyclisch proces gebruikt Het Kompas de evaluaties van het onderwijsleerproces 

voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Een heldere analyse achter de evaluatie 

ontbreekt en concrete doelen worden niet gesteld. 

Een belangrijk woord op Het Kompas is ‘samen’. De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van het onderwijs. Ze zijn zich kwaliteitsbewust en staan open om van elkaar te leren. 

Het is op Het Kompas duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 

  



4. Reactie van het bestuur 
 
@@@ 


