Stichting Brigantijn

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 6 mei 2020

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 stichting Brigantijn. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het bestuur van de stichting Brigantijn weet wat de kwaliteit van de
scholen is en stuurt daar op. Elke vier jaar beschrijft het bestuur in een
plan aan welke ontwikkelingen en verbeterpunten gewerkt
wordt. Het nieuwe strategisch beleidsplan komt samen met de
directeuren en de teams op de scholen tot stand. Dit zorgt ervoor dat
de directeuren en teams zich mede-eigenaar voelen.
Het bestuur overlegt regelmatig met de directeuren van de scholen
over hoe het gaat. Het bestuur betrekt daarbij onder
andere informatie over de tevredenheid, de veiligheid en de
resultaten. Hierdoor kan het bestuur op tijd ingrijpen als dat nodig is.
Daar waar de kwaliteit van een school onder de maat is, grijpt het
bestuur in en wordt er sterker gestuurd op verbetering.

Bestuur: Stichting Brigantijn
Bestuursnummer: 27910

Aantal scholen onder bestuur: 18
Totaal aantal leerlingen op 1 oktober
2019: 3952

Lijst met onderzochte scholen:
Het Prisma (10RN)
De Welp (03OC)
De Rank (24NB)
De Bron (09TB)
St. Aegidius (06IN)
Erve Hooyerinck (08NX)
't Iemenschelf (08LL)

Op de scholen die we onderzochten, is de kwaliteit van het onderwijs
op verschillende onderdelen voldoende tot goed. We zien op de
onderzochte scholen de elementen van de nieuwe
kwaliteitszorgcyclus van Brigantijn die op bestuursniveau,
schoolniveau en groepsniveau is ingericht. De scholen die in 2018 een
herstelopdracht kregen, voldoen nu ook aan de wettelijke eisen. Deze
scholen vielen destijds onder het bestuur van de stichting Katholiek
Onderwijs Midden-Twente.
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de
wettelijke eisen.
Wat moet beter?
Het bestuur moet in een zogenoemd professioneel statuut vastleggen
wat de ruimte is die leraren hebben om hun eigen werk in te richten.
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Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat.
Een aantal onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen
we niet aan.
Wat kan beter?
Het bestuur kan nog beter vast (laten) leggen of leraren voldoen aan
de opleidingseisen en hoe zij werken aan verdere verbetering van hun
kwaliteiten, kennis en vaardigheden.
De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het
jaarverslag.
Het bestuur wordt aangeraden in het volgende jaarverslag aandacht
te besteden aan de besteding en de verantwoording van de middelen
passend onderwijs.
Vervolg
Over ongeveer vier jaar onderzoeken we opnieuw de kwaliteit van het
bestuur en de scholen. We kunnen ook besluiten om eerder
onderzoek te doen als daar aanleiding voor is.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft tussen oktober 2019 en maart 2020 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Brigantijn. 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 scholen, 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 scholen?
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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. We onderscheiden
binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende
typen onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer 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 de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen.
Onderstaande tabel 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 verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
School

1

2

3

●

●

●

Herstel
4

5

6

7

●

●

●

Onderwijsproces
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●
●

●

1. Het Prisma
2. De Welp
3. De Rank
4. De Bron
5. St. Aegidius
6. Erve Hooyerinck
7. 't Iemenschelf

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We spraken met de twee bestuurders, een
kwaliteitszorgmedewerker en de adviseur Personeel en Organisatie
van het bestuur. Daarnaast spraken we de Raad van Toezicht en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Tevens hebben we op
de onderzochte scholen gesproken met directeuren, intern
begeleiders en leraren.
Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij Flora
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Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er is een signaal over één van de scholen bij ons binnengekomen. We
hebben dit signaal besproken met de school en het bestuur en zij
hebben daar actie op ondernomen.
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 scholen Het Prisma, de Welp, De Rank
en De Bron. In hoofdstuk 4, 5 en 6 staan de resultaten van de
herstelonderzoeken op respectievelijk St. Aegidius, Erve Hooyerinck
en 't Iemnschelf.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten

In hoofdstuk 7 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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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 oordelen is op de het onderzochte kwaliteitsgebied Financieel
beheer op bestuursniveau. 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. Aan de hand van deze
oordelen geven we een kwalitatieve beschrijving van het
kwaliteitsgebied.
Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met
het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op
de scholen. Daarnaast staat hierin in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
Op grond van ons vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur en zijn
scholen concluderen wij dat het bestuur in voldoende mate stuurt op
de kwaliteit en er sprake is van deugdelijk financieel beheer.
We beoordelen de drie kwaliteitsstandaarden KA1, KA2 en KA3 op
bestuursniveau als Voldoende. Het bestuur van Brigantijn stuurt op
kwaliteitsverbetering. Ook is sprake van een professionele
kwaliteitscultuur binnen Brigantijn en vindt er in voldoende mate
verantwoording en dialoog plaats.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen op de standaarden
van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie, waarbij wij
antwoorden geven op drie deelvragen.

Context
De stichting Brigantijn verzorgt primair onderwijs op 18 scholen in de
gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente. Het College van
Bestuur bestaat uit twee personen; een voorzitter en een lid, met elk
eigen portefeuilles. Op het bestuursbureau van de stichting werken
onder andere twee kwaliteitszorgmedewerkers en een adviseur
Personeel en Organisatie.
De stichting Brigantijn is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van
de stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (SKOMT) en de
stichting Marcant-BSV. Naast een bestuurlijk fusie zijn ook enkele
scholen gefuseerd.
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als Voldoende.
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Brigantijn heeft een cyclisch stelsel van kwaliteitszorg
We stellen vast dat het bestuur op een cyclische en systematische
wijze werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op
de scholen. Hiermee waarborgt het bestuur een doorgaande
ontwikkelingslijn van de leerlingen.
Het bestuur van Brigantijn heeft recent het concept strategisch
beleidsplan vastgesteld. Hierin staan de missie, visie en ambities van
Brigantijn uitgewerkt aan de hand van de kernbegrippen Krachtig,
Onderzoekend leren, Eigenaarschap creëren, Resultaat genereren en
Slagvaardig; afgekort KOERS. Het bestuur heeft de directeuren en de
teams het afgelopen jaar op verschillende manieren betrokken bij de
totstandkoming van dit strategisch plan.
Sinds augustus 2018 zijn de voormalige besturen, vooruitlopend op de
fusie, gestart met het herinrichten van de kwaliteitszorg. Dit heeft
geleid tot een nieuw stelsel van kwaliteitszorg voor de stichting
Brigantijn waarin op drie niveaus een cyclische werkwijze beschreven
is, te weten het niveau van het bestuur (de stichting), de school en de
groep. We zien deze structuur terug in de schoolplannen van de
onderzochte scholen.
Het bestuur heeft als onderdeel van de nieuwe kwaliteitszorgcyclus in
het najaar van 2019 een kwaliteitskader opgesteld met daarin de
doelen en ambities voor alle scholen van Brigantijn. Zo zijn er
bijvoorbeeld voor de resultaten en referentieniveaus, de veiligheid en
het didactisch handelen meetbare en concrete doelen geformuleerd.
In het kwaliteitskader staat ook de wijze waarop het bestuur nagaat of
dit daadwerkelijk is gerealiseerd, zoals via de kwaliteitsgesprekken
tussen bestuur en directie. We constateren dat de cyclische werkwijze
die beschreven staat in het kwaliteitskader in de schoolplannen
zichtbaar is. Ook zien we al enkele onderdelen van de nieuwe
kwaliteitszorgcyclus terug in de praktijk. Wel zijn de ontwikkelingen
nog pril; de gehele kwaliteitszorgcyclus is, vanzelfsprekend, nog niet
doorlopen.
Tevens zijn school-specifieke doelen en ambities in ontwikkeling.
Sommige scholen hebben al eigen doelen geformuleerd, andere nog
niet. De verantwoordelijkheid voor het formuleren van passende en
ambitieuze doelen die passen bij de eigen schoolpopulatie ligt bij de
scholen. Het bestuur stuurt op de totstandkoming hiervan.
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Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van de scholen
We constateren dat het bestuur op verschillende manieren zicht krijgt
op de kwaliteit van de scholen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de
kwaliteitsgesprekken tussen het bestuur, een
kwaliteitszorgmedewerker, de orthopedagoog, de intern begeleider
en de directeur van de school. In die gesprekken staan drie vragen
centraal: zijn de leerlingen veilig, krijgen ze goed les en leren ze
genoeg? Dit levert per school een beeld op. Op de onderzochte
scholen constateerden we dat het beeld van het bestuur over de
scholen overeenkomt met ons beeld.
Naast de hiervoor genoemde kwaliteitsgesprekken benut het bestuur
onder andere de uitkomsten van de schoolzelfevaluaties om zicht te
krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. De jaarlijkse
veiligheidsmonitor, tevredenheidsvragenlijsten en analyses van
resultaten maken hier deel van uit. Elke school voert elke vier jaar zo'n
zelfevaluatie uit om een beeld te krijgen van de sterke en zwakke
punten in de onderwijskwaliteit. Na twee jaar gebeurt dit opnieuw,
maar dan in afgeslankte vorm. De zelfevaluatie is tevens het
vertrekpunt voor de interne audit. Deze audit vindt elke vier
jaar plaats op elke school en wordt uitgevoerd door de
auditcommissie, bestaande uit directeuren, intern begeleiders en
leraren van verschillende scholen. Deze 'externe' blik kent eenzelfde
opbouw als de schoolzelfevaluatie, en is bedoeld als aanvulling.

Waar nodig stuurt het bestuur op verbetering van de kwaliteit
Als de uitkomsten van de schoolzelfevaluatie of de audit hiertoe
aanleiding geven, stuurt het bestuur op verdere verbetering van de
kwaliteit door intensievere betrokkenheid. Eén van de scholen van het
bestuur, Flora, heeft op dit moment het oordeel zeer zwak. We
constateren dat het bestuur actief stuurt op kwaliteitsverbetering,
bijvoorbeeld door de inzet van een interim-directeur en extra formatie
voor de intern begeleider op deze school. Ook vinden extra
gesprekken plaats tussen het bestuur, de kwaliteitszorgmedewerker
en de directie van Flora.
Een zelfde kwaliteitszorgcyclus die op stichtingsniveau is vastgelegd, is
ook ingericht op schoolniveau. De directeuren formuleren in het
schoolplan hun school-specifieke doelen en ambities. Enkele scholen
gebruiken daarbij al het nieuwe format van het bestuur voor het
kwaliteitskader (o.a. De Welp). Via een jaarplan sturen de directeuren
op het werken aan verdere verbetering van de onderwijskwaliteit op
hun scholen.
Het bestuur maakt deel uit van Convent, waarin verschillende
besturen uit de regio vertegenwoordigd zijn. Binnen deze
samenwerking vinden bestuurlijke visitaties plaats. Dit jaar is ook de
bestuurlijke visitatie gepland die als focus 'passend onderwijs' heeft.
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer (KA2)?
We beoordelen de standaard kwaliteitscultuur als Voldoende.

De stichting heeft een heldere structuur en een open cultuur
Het bestuur van Brigantijn onderschrijft de Code Goed Bestuur en
handelt hier ook naar. In de gesprekken die we voerden, komt naar
voren dat de nieuwe structuur van Brigantijn als meerwaarde wordt
ervaren ten opzichte van de 'oude' situatie. De
verantwoordelijkheidsverdeling binnen het bestuur en tussen het
bestuur en de scholen is helder. Er zijn nu twee bestuurders in het
College van Bestuur die elkaar versterken en die zichtbaar zijn op de
werkvloer. Zij hebben ieder eigen portefeuilles en zij
zijn beide het eerste aanspreekpunt voor de helft van alle
scholen. Ook heeft de stichting een bestuursbureau met onder andere
twee kwaliteitszorgmedewerkers. We horen terug dat de stichting
sinds de fusie professioneler en ambitieuzer is geworden. Op alle
niveaus (bestuur-directie-teams) horen we dit terug, aangevuld met
de begrippen 'vertrouwen' en 'innovatief'.
Voor de directeuren is helder wat er van hen verlangd wordt en welke
ruimte zij hebben. Zij ervaren veel ruimte om zelf keuzes te maken en
prioriteiten te stellen. We zien dat het bestuur richting de directeuren
stuurt op eigenaarschap en leiderschap.
Daar waar de afgelopen jaren vooral de fusie tijd kostte, zal de focus
de komende tijd meer liggen op de inhoudelijke samenwerking tussen
de scholen. Een voorbeeld van een structuur waarbinnen scholen
leren van elkaar is het netwerk van intern begeleiders (IB-netwerk). De
intern begeleiders hebben onder andere met elkaar in beeld gebracht
waar elke school op het gebied van zorg en begeleiding goed in is. Dit
bevordert kwaliteitsverbetering van de zorg.
Ook op directeurenniveau vindt samenwerking plaats. De directeuren
van alle scholen overleggen maandelijks in het directeurenoverleg. In
commissies bereiden zij de bespreekpunten voor en adviseren zij het
bestuur. Een nieuwe invulling van het overleg is in ontwikkeling.
Daarbij geven de directeuren aan dat zij nog meer kunnen halen en
brengen bij andere scholen. 'De kennismakingsfase is nu voorbij',
aldus één van de directeuren. Onze bevindingen sluiten daar op aan:
we zien dat de verschillende scholen binnen het bestuur, met elk hun
eigen kracht, meer kunnen leren van elkaar en feedback kunnen geven
op elkaars onderwijskwaliteit. We verwachten dat de interne audits
daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren, zeker als de
uitkomsten daarvan ook gedeeld worden.

Het bijhouden van bekwaamheidsdossiers verdient aandacht
Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op de
scholen. Er zijn op bestuursniveau in het kwaliteitskader doelen
geformuleerd voor basisbekwame en vakbekwame leraren. Het
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bestuur gaat in de kwaliteitsgesprekken na of dit op elke school
gerealiseerd is. Dat geldt ook voor het professionaliseringplan van
elke school.
We constateren dat het bestuur stuurt op verdere professionalisering
van het personeel. Allereerst heeft Brigantijn een huisacademie. Deze
academie verzorgt jaarlijks zo'n zestig leergangen en workshops waar
leraren en intern begeleiders scholingen kunnen volgen. Ze worden
verzorgd door 'talent uit eigen tent' en externe deskundigen.
Daarnaast zijn er ook teamscholingen. De leraren krijgen punten voor
het gevolgde professionaliseringsaanbod en nemen dit op in hun
bekwaamheidsdossier. Echter, we zien op de scholen dat er op
verschillende manieren wordt gewerkt aan het bijhouden van de
bekwaamheidsdossiers. Het blijkt dat dit op een aantal scholen in
onvoldoende mate wordt bijgehouden. Het bestuur kan afspraken
maken met de scholen dat de bekwaamheidsdossiers beter worden
bijgehouden.
Naast de scholing voor het personeel op de scholen stellen we vast
dat ook het bestuur, de leden van de Raad van Toezicht en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad werken aan hun
ontwikkeling en het onderhouden van hun eigen deskundigheid.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
We beoordelen de standaard verantwoording en dialoog als
Voldoende.

Het bestuur communiceert actief over de eigen prestaties
Het bestuur legt intern en extern verantwoording af. Als voorbeeld
noemen we het jaarverslag waarin het bestuur zich verantwoordt over
de (al dan niet behaalde) doelen van het onderwijs en dat jaarlijks
wordt gepubliceerd op de website. Wel vinden we dat de website van
het bestuur op onderdelen actualisatie behoeft en meer informatie
kan bevatten. Dat geldt overigens ook voor de websites van enkele
scholen.
Verder legt het bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Het bestuur informeert de RvT tijdig en volledig over actuele
ontwikkelingen binnen de stichting. De RvT stelt vragen, schetst
opties en controleert of het College van Bestuur doet wat het zegt. De
RvT geeft zelf aan dat het echte 'stelling nemen' nog in ontwikkeling
is. De RvT spreekt niet alleen met het bestuur om informatie op te
halen, maar ook met de GMR, met het directeurenoverleg en
medewerkers van het stafbureau.
We constateren dat het bestuur van Brigantijn in voldoende mate
tegenspraak heeft georganiseerd. Het bestuur van Brigantijn voert
periodiek overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Voorafgaand aan het overleg krijgt de
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GMR een managementrapportage met daarin een overzicht van wat
er speelt op de verschillende beleidsterreinen (personeel, financieel,
huisvesting, onderwijskwaliteit). De GMR geeft aan dat zij in
voldoende mate meegenomen worden in de fases van
beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en besluitvorming. De
GMR ervaart het overleg als open en er is ruimte voor dialoog en
discussie.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,32

2,14

1,57

2,14

2,88

3,22

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,73

0,71

0,65

0,72

0,80

0,81

Weerstandsvermogen

< 5%

21,6%

17,4%

13,1%

26,7%

27,4%

28,2%

Huisvestingsratio

> 10%

7,1%

6,5%

6,2%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-5,28%

-3,47%

-3,59%

-1,25%

0,60%

0,79%
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat
beeld.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten.

Tekortkomingen continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat.
De in het jaarverslag 2018 opgenomen continuïteitsparagraaf heeft
betrekking op de stichtingen Marcant-BSV en KOMT die per 1 januari
2019 opgegaan zijn in de huidige stichting Brigantijn. De volgende
onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen we niet
aan in het jaarverslag over 2018:
• De ontwikkeling van het aantal leerlingen/de personele bezetting
in FTE. De toelichting ontbreekt bij de gegevensset. Het bestuur
dient aan te geven welke belangrijke ontwikkelingen zij verwacht;
• Toelichtingen bij de posten in de meerjarenbegroting. Het
ontbreekt aan een algehele toelichting op de
meerjarenbegroting.
We verzoeken het bestuur deze omissies te corrigeren in het
eerstvolgende jaarverslag.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het jaarverslag, maar de informatiewaarde ervan kan beter in de
volgende jaarverslagen. In art 4 lid 4 Rjo worden namelijk
toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• Een duidelijke verbinding te maken tussen de
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch
beleid;
• Risico’s zijn beschreven. Echter, er kan wel meer structuur
worden aangebracht. Daarnaast ontbreken de passende
maatregelen per risico. Wij hebben van het bestuur een plan van
aanpak ontvangen waarmee de organisatie laat zien een
verbeterslag te willen maken met betrekking tot het in kaart
brengen, beheersen en managen van de risico’s.
Wij adviseren deze bevindingen te verwerken in het eerstvolgende
verslaggevingsjaar.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Bij de stichting Brigantijn kwamen de volgende onderwerpen
aan de orde:
• Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik
van rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van de stichting Brigantijn om onafhankelijk
en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij
moet beleggen bij de intern toezichthouder (ook wel de Raad van
Toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien op de financiële
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag. De
verantwoording over het toezicht op doelmatigheid hebben wij niet
aangetroffen in het jaarverslag over 2018. Wij verzoeken de intern
toezichthouder aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de
jaarverslagen vanaf 2019. Dit aspect van het interne toezicht is op dit
moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke
herstelopdracht te geven.
• Besteding middelen Passend Onderwijs
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 563.000.
Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze
middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het bestuur
daarom in overweging, aandacht te geven aan de besteding en de
verantwoording van deze zorgmiddelen in de jaarverslagen vanaf
2019.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de stichting
Brigantijn als Voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de
financiën van het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de
financiële rechtmatigheid. In het onderzoek bij Brigantijn leidt de
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Financieel beheer
Standaard FB1, art. 4 lid 4RJO

Het bestuur zorgt ervoor dat de
gegevensset 'aantal leerlingen/de
personele bezetting' in FTE is
toegelicht. En het bestuur geeft een
toelichting bij de posten in de
meerjarenbegroting

Wij gaan in het eerstvolgende
bestuursverslag na of deze
tekortkoming is hersteld.

Kwaliteitszorg
Standaard KA2.
Het ontbreekt bij het bestuur aan
een professioneel statuut (art. 31a,
derde en vierde lid, WPO)

We verwachten dat het bestuur
uiterlijk 31 december 2020 in overleg
met leraren een professioneel
statuut heeft opgesteld met
afspraken over de wijze waarop
voldoende vakinhoudelijke,
vakdidactische en pedagogische
zeggenschap van die leraren is
georganiseerd.

Wij controleren in het eerste
kwartaal van 2021 of het
professioneel statuut is opgesteld en
voldoet aan de wettelijke eisen.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
3.1. Het Prisma
Basisschool Het Prisma ligt in Borne en telt ongeveer 148 leerlingen. In
de zomer van 2021 zal de school fuseren met de aangelegen
basisschool ’t Iemnschelf.
Op Het Prisma hebben wij de standaarden Zicht op ontwikkeling
(OP2), Resultaten (OR1) en Kwaliteitszorg (KA1) beoordeeld.

OP2 Zicht op ontwikkeling
Deze standaard beoordelen wij als Voldoende.
Het team heeft met behulp van toetsen en observaties zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen. De resultaten van de toetsen en
observaties worden vier keer per jaar uitgebreid besproken met de
intern begeleider. Daarbij wordt consequent antwoord gegeven op de
vraag wat de leraar opvalt in didactische en pedagogische zin. We
hebben vastgesteld dat de antwoorden in (ortho-) didactische zin
soms wat sterker kunnen worden geformuleerd, bijvoorbeeld door de
gegevens van de foutenanalyses beter in te zetten. Na deze
groepsbespreking stellen de leraren een periodeplan op. Hierin staan
de inhoudelijke doelen beschreven en de afstemming op de
verschillende niveaus in de klas qua aanbod en organisatie. Tenslotte
plannen de leraren hun aanbod en de afstemming in een dagplanning.
Daarvoor gebruikt het team niet een vast format, maar werken de
leraren binnen een afgesproken kwaliteitskader op een wijze die bij
hen past.

OR1 Resultaten
De resultaten van Het Prisma krijgen het oordeel Voldoende.
De eindresultaten van Het Prisma zijn de afgelopen drie jaren van
voldoende niveau. Het team heeft deze ook bekeken vanuit de nieuwe
systematiek met referentieniveaus. Het kwaliteitskader van de
stichting Brigantijn zorgt ervoor dat (ook tussentijdse) opbrengsten op
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school- en stichtingsniveau in beeld zijn. Daarbij is geconcludeerd dat
de rekenresultaten extra aandacht behoeven. De school zet dan ook
stevig in op het verbeteren van het rekenonderwijs. Dit verbeterplan
richt zich op de gehele school.

KA1 Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg waarderen we als Goed.
Basisschool Het Prisma heeft de kwaliteitszorg op eigen wijze
ingevuld. Dat gebeurt echter binnen het kwaliteitskader van de
Stichting Brigantijn. Dit kader behelst een aantal werkwijzen en
instrumenten waarmee de school (en dus ook het bestuur) zicht heeft
op de kwaliteit van de resultaten en processen, bijvoorbeeld door de
inzet van interne audits, vragenlijsten en zelfevaluaties. Omdat de
borging als verbeterpunt uit de interne audit van 2019 naar voren
kwam, heeft de school kwaliteitskaarten geïntroduceerd waarmee
afspraken worden geborgd.
De waardering Goed is gestoeld op wijze waarop de visie en
ontwikkelrichting van de school is uitgewerkt in het ‘Why’, ‘What' en
‘How’. Kernkwaliteiten zijn daarbij een rode draad. Verbetertrajecten
worden opgepakt door onderwijs-ontwikkel teams en beschreven in
een onderzoeksagenda. Hier is ook een mooie rol weggelegd voor
studenten van deze academische opleidingsschool. De studenten
maken dan ook deel uit van de onderwijs-ontwikkel teams.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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3.2. de Welp
Oecumenische basisschool de Welp in Markelo telt vijf groepen met
samen ongeveer 130 leerlingen. In de loop van 2020 verhuist de school
naar een nieuw gebouw. Het team is de afgelopen vijf jaar qua
samenstelling sterk veranderd.
Op de Welp hebben wij de standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2),
Didactisch handelen (OP3) en Kwaliteitszorg (KA1) beoordeeld.

Zicht op ontwikkeling (OP2)
Deze standaard krijgt het oordeel Voldoende
De school heeft de zorgstructuur helder beschreven in een zorgroute.
Op basis van observaties en verschillende toetsen volgen de leraren de
ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens groeps- en
leerlingbesprekingen brengen de leraren de zorg in beeld. Deze staat
beschreven in groepsplannen en in de dagplanning. Daarmee zijn de
leraren in staat adequaat in te spelen op de zorgbehoefte van de
leerlingen. Wij hebben gezien dat deze zorg nog aan kracht en
effectiviteit kan winnen door de (ortho-)didactische behoefte van de
leerling preciezer te plannen in het dagprogramma. Nu is deze
beschrijving vaak nog te veel gericht op het pedagogisch handelen of
de organisatie van de benodigde hulp.

Didactisch handelen (OP3)
Ook deze standaard beoordelen wij als Voldoende.
De leraren geven les volgens een afgesproken werkwijze. Hier heeft
het team zich in geschoold. Er is sprake van een rustige werksfeer in
alle groepen; de leerlingen zijn veelal geconcentreerd aan het werk. De
ontwikkelrichting van de school en het bestuur, onder andere gericht
op eigenaarschap en talentontwikkeling, is tijdens de geobserveerde
lessen nog weinig zichtbaar. Het uitwerken van wat dit vraagt aan
pedagogisch-didactische vaardigheden, moet nog plaats vinden.
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Kwaliteitszorg (KA1)
We beoordelen deze standaard als Voldoende.
De stichtingsbrede aanpak van kwaliteitszorg functioneert op de
Welp. De school heeft zicht op de kwaliteit van de processen en de
opbrengsten. De systematiek van kwaliteitszorg richt zich op alle
niveaus: leerling, groep, school en in relatie tot het bestuur. Daartoe
hanteert de school vragenlijsten, groepsbezoeken met kijkwijzers en
evalueren de leraren en directie de opbrengsten. Ook heeft de school
veel werkwijzen geborgd in documenten. Deze worden regelmatig
weer besproken en controleert het team of de afspraken nog worden
nagekomen en of deze nog goed functioneren.
De afgelopen periode heeft het team de missie en visie opnieuw
vastgesteld. Het uitwerken van de streefbeelden in concrete
jaarplannen met heldere doelen, bijvoorbeeld beschreven in
observeerbare gedragingen, moet nog plaatsvinden.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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3.3. basisschool De Rank
Daltonschool De Rank in Hengelo maakt deel uit van het integraal
kindcentrum De Rank, waarin ook een peuterspeelzaal en
kinderopvang zijn gehuisvest. De school heeft zo'n 430 leerlingen die
verdeeld zijn over zestien groepen. Op De Rank onderzochten we de
standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2), Resultaten (OR1) en
Kwaliteitscultuur (KA2).

Zicht op ontwikkeling (OP2)
We waarderen de standaard Zicht op ontwikkeling als Goed.
Tijdens het onderzoek beoordeelden we in zes groepen de kwaliteit
van de uitvoering van de zorg en we spraken daarover met de directie
en de twee intern begeleiders.
De leraren van De Rank volgen de leerlingen op veel verschillende
ontwikkelings- en vakgebieden. Daarbij maken de leraren van groep 1
gebruik van de informatie die zij krijgen van de voorschoolse
voorzieningen en van de ouders, waarmee zij goed zicht krijgen op
wat een leerling nodig heeft. Alle leraren maken gebruik van
observatie-instrumenten, methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te volgen
en te zien of zij de beoogde referentieniveaus behalen. Naast de
ontwikkelingen op onder meer de vakgebieden taal en rekenen,
Engels en de sociaal-emotionele ontwikkeling brengen zij ook de
talenten van elke leerling in beeld. Hiermee krijgt de school een breed
beeld van hoe het met een leerling gaat en of de ontwikkeling wel of
niet naar verwachting verloopt.
Vervolgens benutten de leraren bovenstaande informatie om het
onderwijs af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Door de
cyclische en gedegen aanpak zorgt de school voor een ononderbroken
ontwikkeling van de leerlingen. De school hanteert daarbij de
werkwijze van Brigantijn. De leraren analyseren waarom de
ontwikkeling bij een leerling stagneert en zij gebruiken deze
informatie in hun lessen. We constateerden tijdens onze observaties
dat de leraren het onderwijs afstemmen op de verschillende
behoeften van de leerlingen. Zowel in de instructie en de
verwerkingsopdrachten als in de vraagstelling tijdens de les zagen en
hoorden we dat terug. In combinatie met de gevarieerde werkvormen
en de duidelijke uitleg van de leraren, zorgt dit voor actieve,
betrokken en taakgerichte leerlingen.
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Tot slot benoemen we dat de leraren met de leerlingen in gesprek
gaan over wat goed gaat in hun ontwikkeling en wat beter kan.
Daarbij leren de leerlingen om zelf (ontwikkel)doelen te formuleren,
die zij vervolgens periodiek met de leraar evalueren. Het
eigenaarschap van de leerlingen, één van de ambities van de
school, wordt hierdoor vergroot.

Resultaten (OR1)
We beoordelen de eindresultaten van De Rank als Voldoende.
De eindresultaten van De Rank zijn voldoende. Deze resultaten op de
gebieden Nederlandse taal en rekenen liggen de afgelopen drie
schooljaren boven de wettelijk vastgelegde ondergrens (Regeling
leerresultaten PO). Ook als we kijken naar de referentieniveaus zien
we dat bijna alle leerlingen het fundamentele 1F behalen en dat
eveneens het aantal leerlingen dat het streefniveau 2F/1S behaalt,
passend is bij de leerlingenpopulatie.
We zien samen met de school twee mogelijke vervolgstappen.
Allereerst kan de school eigen streefdoelen formuleren die passen bij
de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Nu zijn er vanuit het
bestuur streefdoelen opgesteld voor de referentieniveaus 1F en 2F/1S,
waarvan het de vraag is of deze hoog genoeg zijn voor De Rank. De
school is daarom bezig deze te vertalen in schooleigen doelen,
zodat de ambities nog beter passen bij de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. Ten tweede kan de school eigen doelen
formuleren op andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen,
passend bij de visie en ambities van de school.

Kwaliteitscultuur (KA2)
We waarderen de kwaliteitscultuur op De Rank als Goed.
Op De Rank is sprake van een professionele cultuur waarin de directie
en het team samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. De Rank is een academische opleidingsschool. Dit betekent
onder andere dat ontwikkelpunten jaarlijks een plek krijgen in een
onderzoeksagenda en dat nieuwe werkwijzen wetenschappelijk
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worden onderbouwd, voordat tot implementatie wordt overgegaan.
Het team bepaalt samen met de directie welke ontwikkelpunten
jaarlijks prioriteit krijgen. De directie biedt hiermee ruimte voor het
team om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun professioneel
handelen. Op De Rank is sprake van een open cultuur waarin men
elkaar helpt en ondersteunt om het beste uit zichzelf en de leerlingen
te halen en daarbij hebben de directie en het team hoge ambities.
We zien dat leraren op verschillende manieren hun kennis en
vaardigheden vergroten en delen. Zo zitten alle leraren op De Rank in
een docent ontwerpteam (DOT) of in een interne werkgroep. Ook
maken enkele teamleden deel uit van bovenschoolse werkgroepen,
zoals het IB-netwerk, de werkgroep onderwijs en kwaliteit. Leraren
volgen of verzorgen scholingen voor de huisacademie van Brigantijn
en nemen deel aan studiedagen. Tevens hebben zij eigen expertises,
zoals die van 'teacher leader' of Daltoncoördinator, nemen enkele
leraren deel aan de interne auditcommissie van Brigantijn of volgen zij
een masteropleiding. Scholingen en opleidingen zijn deels gekoppeld
aan de schoolvisie, bijvoorbeeld het speerpunt talentontwikkeling,
maar er is ook ruimte voor individuele professionalisering.
Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en de directie streeft
ernaar de individuele talenten nog meer in te zetten in de school.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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3.4. De Bron
Op het integraal kindcentrum (IKC) De Bron in Hengelo onderzochten
we de standaarden Didactisch handelen (OP3), Kwaliteitszorg (KA1) en
Kwaliteitscultuur (KA2). De school heeft 200 leerlingen die zijn
verdeeld over acht groepen.

We beoordelen de standaard didactisch handelen als Voldoende.
Tijdens het onderzoek op de school observeerden we, samen met
twee observanten van de school, de kwaliteit van het didactisch
handelen in vier groepen.
In alle groepen zien we dat de leraren de lesstof duidelijk uitleggen en
de instructie afstemmen op de verschillende niveaus in de groep. Zo
worden leerlingen die dat aankunnen na een korte instructie eerder
aan het werk gezet. Daarnaast zorgen de leraren ervoor dat de
leerlingen die de lesstof nog moeilijk vinden pre-teaching of een
verlengde instructie krijgen, onder andere aan de instructietafel. Bij de
verwerkingsopdrachten zetten de leraren adaptief lesmateriaal in.
Ook constateren we dat de leraren zorgen voor een goed
klassenmanagement. De leerlingen weten wat er van hen wordt
verwacht, zowel qua taken als qua werkhouding. Ze zijn taakgericht
aan het werk en tonen zich actief en betrokken bij de les. Bovendien
vinden we dat in alle groepen sprake is van een prettige, rustige en
positieve sfeer.
De school heeft ten aanzien van het didactisch handelen enkele
ontwikkelpunten en ambities geformuleerd, zoals de inzet van
coöperatieve werkvormen en het stimuleren van eigenaarschap bij de
leerlingen. Beide punten zagen we tijdens de observaties in de
groepen in meer of mindere mate terug. Tot slot geven we de school
twee andere punten mee. Allereerst kunnen de leraren de
meerbegaafde leerlingen tijdens de instructie meer uitdagen,
bijvoorbeeld door het stellen van moeilijke denkvragen. Ten tweede
kan de feedback aan kracht winnen als de leraren niet alleen op
resultaat, maar ook op de wijze waarop het resultaat tot stand is
gekomen (het proces) feedback gegeven.
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Kwaliteitszorg (KA1)
We beoordelen de kwaliteitszorg op De Bron als Voldoende.
De directie van De Bron werkt met een cyclisch systeem van
kwaliteitszorg, zoals dit door het bestuur is uitgewerkt. Het schoolplan
vormt daarvoor de basis. Hierin formuleert de directie, samen met het
team, doelen waaraan zij de komende vier jaar gezamenlijk gaan
werken. Daarbij benut de school de analyse van de schoolpopulatie,
de uitkomsten van de schoolzelfevaluatie, tevredenheidsvragenlijsten,
de veiligheidsmonitor en de trendanalyses van toetsen. Ook leggen
directie en intern begeleider groepsbezoeken af, waarbij zij met
behulp van kijkwijzers het handelen waarderen. Een interne audit
(door de auditcommissie van Brigantijn) staat voor later dit jaar op de
planning.
We waarderen dat de school bezig is om eigen normen te formuleren,
die passen bij de kenmerken van de schoolpopulatie. Vooralsnog
hanteert de school de normen die vanuit het bestuur zijn
geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de referentieniveaus. In
de gesprekken met het bestuur en met de kwaliteitszorgmedewerker
komen deze punten aan de orde.
In de school-ontwikkelagenda schrijft de school vervolgens jaarlijks
op waaraan gewerkt wordt. Dit document bevat enkele prioriteiten,
waaronder de speerpunten van de ontwikkelteams. In deze
ontwikkelteams werken de leraren vanuit een onderzoeksvraag aan
het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zorgt de
school voor een planmatige en doelgerichte aanpak voor het
realiseren van de eigen ambities.

Kwaliteitscultuur (KA2)
We waarderen de kwaliteitscultuur als Goed.
De directie van De Bron, de intern begeleider en de leraren werken
samen aan het continue verbeteren van het onderwijs en het eigen
handelen. De school is een Academische Opleidingsschool en de
leraren werken zodoende vanuit een onderzoekende leerhouding aan
ontwikkelpunten. Elke leraar maakt deel uit van een ontwikkelteam,
hetgeen zorgt voor draagvlak en betrokkenheid. De directie stuurt
vanuit onderwijskundig leiderschap.
We vinden dat er sprake is van een professionele cultuur waarin de
directie en het team op zichtbare wijze, samen en individueel, werken
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aan hun ontwikkeling. Voorbeelden van gezamenlijke
professionalsering zijn de inhoudelijke teamoverleggen en collegiale
consultatie. Ook schakelt de school in- en externe deskundigheid in.
Vragen legt de school bijvoorbeeld neer bij de
kwaliteitszorgmedewerker van het bestuur, bij een hogeschool of een
wetenschappelijk kenniscentrum. Voorbeelden van individuele
professionalisering, zijn de deelname aan verschillende scholingen,
zoals die van de Huisacademie. Bovendien zitten meerdere leraren
in bovenschoolse werkgroepen en netwerken, zoals het IB-netwerk en
het ICT-netwerk. De directie neemt eveneens deel aan een
werkgroep voor directeuren en aan het directieberaad.
Naast deze positieve punten noemen we twee punten voor
verbetering. Allereerst betreft dit de bekwaamheidsdossiers. De
leraren op De Bron houden zelf een dossier bij, maar zij wachten op
het digitale systeem dat door alle scholen gebruikt kan worden. Het
tweede punt betreft het professioneel statuut. Hoewel er
verschillende elementen op de school aanwezig zijn, is er op
bestuursniveau nog geen document opgesteld waarin deze ruimte
voor de leraar is vastgelegd. We maken hierover een afspraak met het
bestuur, omdat dit voor alle scholen geldt.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . Resultaten herstelonderzoek St.
Aegidius
In dit hoofdstuk geven wij het oordeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg bij St. Aegidius.
In het voorjaar van 2018 constateerden wij tijdens het vierjaarlijks
onderzoek bij de voormalige stichting Katholiek Onderwijs MiddenTwente dat de kwaliteitszorg op St. Aegidius onvoldoende was. We
beoordeelden de standaard KA1 als Onvoldoende. Er was te weinig
sprake van een doelgerichte en planmatige manier van werken.
Het bestuur Brigantijn heeft ons in april 2019 geïnformeerd over de
stappen die zijn gezet om te voldoen aan de gegeven herstelopdracht.
Wij hebben vervolgens geconstateerd dat de voornemens van de
school in de toegestuurde documenten op een planmatige en
doelgerichte wijze waren uitgewerkt.

Conclusie
We beoordelen de kwaliteitszorg als Voldoende (standaard KA1). De
tekortkoming in de kwaliteitszorg is opgeheven en de school voldoet
aan de wettelijke eisen.
We geven dit oordeel op basis van een documentenanalyse,
waaronder een analyse van het jaarplan, en een gesprek met de
directeuren van de drie scholen (St. Aegidius, Erve Hooyerinck en 't
Iemnschelf).

4.1. Kwaliteitszorg en ambitie

We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als Voldoende.
In het schoolplan 2019-2023 beschrijft de directie van basisschool St.
Aegidius op welke manier er gewerkt wordt aan de kwaliteit van het
onderwijs. Grote ontwikkeldoelen, het onderwijskundig beleid en het
personeelsbeleid maken hier deel vanuit. Het stelsel van
kwaliteitszorg zoals dat binnen Brigantijn is uitgewerkt, staat helder
beschreven. Ook zijn er nu kwaliteitsindicatoren opgenomen.
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De directie krijgt zicht op de kwaliteit van het onderwijs door onder
andere het evalueren van de resultaten en het observeren van het
pedagogisch-didactisch handelen van de leraren. Ook heeft de school
een analyse van de leerlingenpopulatie gemaakt, waardoor het
onderwijs beter kan worden afgestemd op wat de leerlingen nodig
hebben.
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5 . Resultaten herstelonderzoek
Erve Hooyerinck
In dit hoofdstuk geven wij het oordeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg bij Erve Hooyerinck.
In het voorjaar van 2018 constateerden wij tijdens het vierjaarlijks
onderzoek bij de voormalige stichting Katholiek Onderwijs MiddenTwente dat de kwaliteitszorg op Erve Hooyerinck onvoldoende was.
We beoordeelden de standaard KA1 als Onvoldoende. Het werken aan
kwaliteitsverbetering gebeurde te weinig cyclisch, systematisch en
planmatig.
Het bestuur Brigantijn heeft ons in april 2019 geïnformeerd over de
stappen die zijn gezet om te voldoen aan de gegeven herstelopdracht.
Wij hebben vervolgens geconstateerd dat de voornemens van de
scholen in de toegestuurde documenten op een planmatige en
doelgerichte wijze waren uitgewerkt.

Conclusie
We beoordelen de kwaliteitszorg als Voldoende (standaard KA1). De
tekortkoming in de kwaliteitszorg is opgeheven en de school voldoet
aan de wettelijke eisen.
We geven dit oordeel op basis van een documentenanalyse,
waaronder een analyse van het jaarplan, en een gesprek met de
directeuren van de drie scholen (St. Aegidius, Erve Hooyerinck en 't
Iemnschelf).

5.1. Kwaliteitszorg en ambitie

We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als Voldoende.
In het schoolplan 2019-2023 beschrijft de directie van basisschool Erve
Hooyerinck op welke manier er gewerkt wordt aan de kwaliteit van
het onderwijs. Grote ontwikkeldoelen, het onderwijskundig beleid en
het personeelsbeleid maken hier deel vanuit. Het stelsel van
kwaliteitszorg zoals dat binnen Brigantijn is uitgewerkt, staat helder
beschreven. Ook zijn er nu kwaliteitsindicatoren opgenomen.
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De directie krijgt zicht op de kwaliteit van het onderwijs door onder
andere het evalueren van de resultaten en het observeren van het
pedagogisch-didactisch handelen van de leraren. Ook heeft de school
een analyse van de leerlingenpopulatie gemaakt, waardoor het
onderwijs beter kan worden afgestemd op wat de leerlingen nodig
hebben.
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6 . Resultaten herstelonderzoek 't
Iemnschelf
In dit hoofdstuk geven wij het oordeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg bij 't Iemnschelf.
In het voorjaar van 2018 constateerden wij tijdens het vierjaarlijks
onderzoek bij de voormalige stichting Katholiek Onderwijs MiddenTwente dat de kwaliteitszorg op 't Iemnschelf onvoldoende was. We
beoordeelden de standaard KA1 als Onvoldoende. Het werken aan
kwaliteitsverbetering gebeurde te weinig planmatig, cyclisch en
systematisch.
Het bestuur Brigantijn heeft ons in april 2019 geïnformeerd over de
stappen die zijn gezet om te voldoen aan de gegeven herstelopdracht.
Wij hebben vervolgens geconstateerd dat de voornemens van de
scholen in de toegestuurde documenten op een planmatige en
doelgerichte wijze waren uitgewerkt.

Conclusie
We beoordelen de kwaliteitszorg als Voldoende (standaard KA1). De
tekortkoming in de kwaliteitszorg is opgeheven en de school voldoet
aan de wettelijke eisen.
We geven dit oordeel op basis van een documentenanalyse,
waaronder een analyse van het jaarplan, en een gesprek met de
directeuren van de drie scholen (St. Aegidius, Erve Hooyerinck en 't
Iemnschelf).

6.1. Kwaliteitszorg en ambitie

We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als Voldoende.
In het schoolplan 2019-2023 beschrijft de directie van basisschool 't
Iemnschelf op welke manier er gewerkt wordt aan de kwaliteit van het
onderwijs. Grote ontwikkeldoelen, het onderwijskundig beleid en het
personeelsbeleid maken hier deel vanuit. Het stelsel van
kwaliteitszorg zoals dat binnen Brigantijn is uitgewerkt, staat helder
beschreven. Ook zijn er nu kwaliteitsindicatoren opgenomen.
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De directie krijgt zicht op de kwaliteit van het onderwijs door onder
andere het evalueren van de resultaten en het observeren van het
pedagogisch-didactisch handelen van de leraren. Ook heeft de school
een analyse van de leerlingenpopulatie gemaakt, waardoor het
onderwijs beter kan worden afgestemd op wat de leerlingen nodig
hebben.
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7 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Als bestuur herkennen wij ons in het beeld dat van Stichting Brigantijn
wordt geschetst in het rapport. In de afgelopen tijd is er een goede
start gemaakt met het versterken van het onderwijs binnen de
stichting, daarnaast erkennen en herkennen wij ook dat er nog een
aantal stappen te zetten zijn.
De komende jaren zal de ingezette koers doorgezet worden en de
opgestelde plannen verder vorm krijgen, opdat de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen die onder het bestuur van Stichting Brigantijn
ressorteren ten volle tot wasdom kunnen komen.
Daarnaast zullen we er voor zorgdragen dat de geconstateerde
tekortkomingen binnen de daarvoor geldende termijnen opgelost
worden.
Tot slot willen wij als bestuur te kennen geven dat wij trots zijn op de
scholen binnen Stichting Brigantijn. Te meer het onderwijs binnen
Stichting Brigantijn door de bank genomen voldoende tot goed op
orde is en daar waar er ruimte tot verbetering is hard wordt gewerkt
om deze verbetering te realiseren.
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