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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 CBO Meilân. 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 heeft in voldoende mate zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs. Het beleid is afgesproken met de leraren, directeuren en 
andere betrokkenen bij de organisatie. Het beleid wordt verder 
uitgewerkt op de scholen, passend binnen de koers die is afgesproken. 
De teams zijn hiervoor verantwoordelijk en we hebben op de scholen 
teruggezien hoe ze werken aan het beleid. 
 
Het bestuur opereert integer en werkt goed aan de professionalisering 
van de medewerkers. Zo zijn er kenniskringen waarbij leraren van 
verschillende scholen elkaar ontmoeten omdat ze lesgeven aan 
dezelfde groep. Ook zijn er kenniskringen die inhoudelijk een impuls 
geven aan de kwaliteit van de leraar. Het bestuur heeft verschillende 
projecten opgezet waar scholen gebruik van kunnen maken op het 
gebied van leren leren, wetenschap & technologie (STEAMpoint) en 
extra ondersteuning of uitdaging voor leerlingen. 
 
Het bestuur is nauw betrokken bij de kwaliteit van de scholen. Het 
heeft de kwaliteit van de scholen in beeld door onder andere de 
interne audits. Het stuurt op verdere kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Het bestuur is duidelijk over de voornemens van de 
komende jaren. Ook voorziet het bestuur tijdig volledige 
informatie aan de raad van toezicht en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Zij zijn kritische gesprekspartners voor de 
ontwikkelingen binnen CBO Meilân. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is op orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur krijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 

Bestuur: CBO Meilân 
Bestuursnummer: 42540 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 15 
 
Totaal aantal leerlingen: 2729 
Teldatum: 01-10-2019 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
 
Het Kompas - 17MX 
De Spoarsiker -  07YA 
De Arke – 12AV 
Dr. G.A. Wumkesskoalle – 06GL 
Bloei – 04TL 
De Spring - 17JL 
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Wat kan beter? 
We hebben op de vijf scholen die we hebben onderzocht een 
wisselend beeld gezien van de kwaliteit van de lessen die werden 
gegeven. De invloed van het ontdekkend en onderzoekend leren die in 
de locaties van STEAMpoint worden gegeven, zou een impuls kunnen 
geven aan het didactisch handelen van de leraren. Het bestuur kan 
gerichter evalueren op de kwaliteit van de onderwijsresultaten door 
vooraf een norm te stellen over de verwachting die het heeft op basis 
van de leerlingenpopulatie. 
 
Het bestuur heeft op dit moment nog geen doelen en ambities ten 
aanzien van het aanbod Fries in de scholen geformuleerd, aansluitend 
op de provinciale ambitie dat alle scholen in 2030 een A-profiel 
hebben. 
 
De continuïteitsparagraaf van het bestuursverslag is niet geheel 
volledig. Een aantal onderdelen kunnen worden verbeterd. 
 
Wat moet beter? 
Wij hebben tijdens dit onderzoek geen onderdelen gezien die vragen 
directe verbetering of die niet voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
Vervolg 
Het bestuur krijgt in de volgende periode, 2021-2025, opnieuw een 
onderzoek. In de tussentijd kijken we elk jaar of we risico's zien bij de 
scholen. Mocht dit zo zijn, dan gaan we hierover in gesprek met het 
bestuur. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in januari en februari 2020 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij CBO Meilân. 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. 

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. 
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Het 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 Risico Stelsel 

School 1 2 3 4 5 6 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding> ● ● 

 
OP3 Didactisch handelen 

● ● ● ● ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ● 

1. Dr. G.A. Wumkesskoalle, 2. De Spoarksiker, 3. De Arke, 
4. Het Kompas, 5. Bloei, 6. De Spring 

 
Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met betrokkenen 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de leerlingen en 
leraren op de onderzochte scholen en lessen bezocht. We hebben één 
van de bovenschoolse projecten, STEAM, op beide locaties bezocht en 
gesproken met het bestuur, afgevaardigden van de Raad van Toezicht 
en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
 
 
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 kindermishandelingen huiselijk geweld 

art. 4b, WPO. 
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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 zijn geen signalen over CBO Meilân en de scholen bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. De resultaten uit de verificatieonderzoeken zijn 
verwerkt bij deze standaarden. Ook de afspraken over het 
vervolgtoezicht zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 
Hoofdstuk 3 laat de resultaten zien van de verificatieonderzoeken op 
schoolniveau. Het oordeel Voldoende op de onderzochte standaard 
betekent dat de standaard voldoet aan de basiskwaliteit zoals 
beschreven in ons waarderingskader. We onderbouwen dat oordeel in 
het rapport niet. Een standaard die wij als Onvoldoende beoordelen of 
als Goed waarderen lichten wij kort toe. 
Hoofdstuk 4 is het rapport van het kwaliteitsonderzoek bij risico’s. In 
hoofdstuk 5 staat het onderzoek 'registratie en melding aan- en 
afwezigheid' beschreven en in hoofdstuk 6 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen. 
 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

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 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast staat hierin in 
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
CBO Meilân heeft in voldoende mate zicht op de onderwijskwaliteit 
van zijn scholen en stuurt in voldoende mate op onderwijsverbetering. 
We waarderen de kwaliteitscultuur als Goed. Het bestuur opereert 
integer, toont een voorbeeldfunctie en zorgt voor professionele 
medewerkers. Het legt verantwoording af aan het intern toezicht als 
aan de medezeggenschap. 
 
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. Wij zien op dit 
moment geen financiële risico’s die het voortbestaan van CBO Meilân 
in gevaar kunnen brengen. Het bestuur voldoet aan de onderzochte 
standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel Beheer. 
 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

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

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. 
 
KA1 - Kwaliteitszorg 
Het bestuur en zijn scholen hebben een stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 
 
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. Het bestuur heeft 
doelen afgesproken met de scholen, heeft voldoende zicht op de 
onderwijskwaliteit en het stuurt op verbetering daarvan. 
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Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen? 
 
In het koersplan staan drie toekomstuitspraken met beloften die in 
2023 zichtbaar moeten zijn. Hier zijn doelen aan gekoppeld op het 
niveau van de scholen, de medewerkers, de leerlingen en de ouders. 
De koers van het bestuur is bekend bij de scholen die we hebben 
onderzocht. Op de scholen geven de directeur, de intern begeleider en 
de leraren aan ons terug dat ze betrokken zijn geweest bij de 
totstandkoming van het koersplan 2019-2023. De doorgaande lijn van 
beleid naar praktijk zien we terug in de schooldocumenten en in de 
praktijk. De doelen worden verder zichtbaar in de schoolplannen. In 
de ondernemingsplannen worden de doelen die jaarlijks worden 
geëvalueerd verder uitgewerkt. 
 
Het bestuur kan zich verder ontwikkelen door zich meer te richten op 
het formuleren van een eigen norm voor de scholen zodat er gericht 
geëvalueerd kan worden. We hebben geconstateerd dat het bestuur 
op dit moment nog geen doelen en ambities heeft ten aanzien van het 
aanbod Fries in de scholen, aansluitend op de provinciale ambitie dat 
alle scholen in 2030 een A-profiel hebben. 
 
Heeft het bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit? 
 
Het bestuur laat zich informeren over de uitkomsten van de 
kwaliteitszorgprocessen op de school waaronder onderwijsresultaten, 
voortgang van verbeterprocessen, personele zaken, uitkomsten uit 
tevredenheidsonderzoeken en onderzoeken naar veiligheidsbeleving. 
Elk kwartaal heeft het bestuur een gesprek met de scholen voor een 
toelichting over de stand van zaken van een aantal vaste 
onderwerpen. 
 
Er is een kwaliteitshandboek waarin de cyclus van kwaliteitszorg staat 
beschreven. Dit hebben we teruggezien op alle bezochte scholen. Er 
wordt gewerkt met interne audits, gebaseerd op het inspectiekader. Er 
zijn hiervoor gecertificeerde auditoren die een rapport schrijven na elk 
bezoek. De leraren gaven aan de audits zeer te waarderen en dat dit 
input oplevert waar scholen mee verder kunnen. 
 
In de onderzoeken die zijn gehouden onder leraren, leerlingen, ouders 
en medewerkers van het bestuurskantoor zien wij een hoge mate van 
tevredenheid. De resultaten hiervan vormen onder andere input voor 
verbeteracties op bestuursniveau daar waar gewenst. Dit wordt 
uitgewerkt in plannen voor begeleiding van scholen, de kenniskringen 
of in de diverse ontwikkelgroepen rondom het doelgroeponderwijs. 
De uitwerking van het doelgroepenonderwijs is op het moment van 
onderzoek twee keer meegenomen in de tevredenheidsonderzoeken. 
Het effect hiervan wordt verder onderzocht, uitgewerkt en 
meegenomen in de kwaliteitszorgcyclus. 
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Stuurt het bestuur op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 
 
De sturingsfilosofie van het bestuur is uitdagen en begeleiden. De 
autonomie van de directeuren is groot. Dit komt terug in zowel de 
inrichting van de schoolwebsite, de uitwerking in de documenten en 
de keuzes die een directeur maakt passend binnen het koersplan. Het 
bestuur hanteert een pro-actieve en doelgerichte sturing die mogelijk 
wordt gemaakt door het stelsel van kwaliteitszorg. Naar aanleiding 
van de uitkomst van de audit en/of resultaten van de 
kwartaalgesprekken wordt de begeleiding of sturing bepaald en 
ingezet. 
 
Het bestuur kan meer sturing geven aan het stellen van ambitieuze 
doelen voor de onderwijsresultaten passend bij de referentieniveaus 
van taal en rekenen, rekening houdend met de schoolpopulatie. 
 
KA2- Kwaliteitscultuur 
Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. 
 
De kwaliteitscultuur waarderen wij als Goed. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur? 
 
Het bestuur heeft de organisatie zodanig ingericht dat voor vrijwel 
elke leerling en medewerker gelegenheid is zich te ontwikkelen. Voor 
de leerlingen heeft Meilân diverse projecten opgezet waarmee 
doelgroepenonderwijs kan worden gegeven. Deze projecten worden 
bij een aantal scholen al uitgevoerd, daar waar andere scholen zich 
nog in de voorbereidende fase bevinden. Voor alle leerlingen heeft 
Meilân STEAMpoint ingericht. Dit is een werkplaats waar 
onderzoekend en ontdekkend leren en de nieuwste technologieën 
centraal staan. We hebben zowel van leerlingen als leraren gehoord 
hoe er binnen STEAMpoint een impuls wordt gegeven aan het leren 
van leerlingen. Een aantal scholen zet dit leren al door op 
schoolniveau bij de inrichting van een STEAMspot. 
 
De professionalisering en de professionele kwaliteitscultuur zit sterk 
verankerd in de organisatie van Meilân. We zien en horen dit terug in 
de gesprekken die we hebben gevoerd met leraren en directeuren. Het 
Meilân supportteam is de basis voor de gehele kwaliteitszorg op de 
scholen. De visie van het bestuur waarin ze samen verder gaan voor 
de wereld van morgen komt onder andere tot uiting in de 
verschillende projecten. Deze bieden een kwaliteitsimpuls aan het 
onderwijs maar zeker ook aan de professionalisering van de leraren. Er 
worden kenniskringen georganiseerd waar leraren met elkaar in 
gesprek zijn over verschillende onderwerpen. 
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Elke directeur is verantwoordelijk voor één of meer kenniskringen. 
Elke leraar hoort bij een kenniskring jaargroep waarin specifieke 
onderwerpen van die jaargroep aan de orde komen. Daarnaast zijn er 
kenniskringen waar leraren aan deel kunnen nemen. Deze werkwijze 
zorgt ervoor dat de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Dit 
versterkt het ‘Meilân gevoel’ bij de medewerkers. 
 
Tijdens de verificatieonderzoeken hebben we op alle scholen gezien 
hoe de inzet van het bestuur doorwerkt op de werkvloer. We hebben 
tijdens de gesprekken met de leraren de waardering gehoord over de 
professionaliseringsmogelijkheden die er zijn binnen Meilân. Er wordt 
geïnvesteerd in de medewerkers waardoor zij hun talenten kunnen 
inzetten voor de organisatie. Hier zien we een overeenkomst met 
datgeen het bestuur beoogt net de leerlingen op zijn scholen, het tot 
bloei laten komen van elk kind. Tijdens dit onderzoek hebben we 
gezien en gehoord dat dit geldt voor iedere medewerker binnen de 
organisatie. Mooie voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van talent 
voor een project uit het doelgroepenbeleid en het stimuleren van 
leiderschap binnen de organisatie. Op bestuurs- en schoolniveau 
wordt jaarlijks een gesprekkencyclus gehanteerd om ontwikkelingen 
van medewerkers te volgen. 
 
Het bestuur kan meer sturen op de kwaliteit van het didactisch 
handelen. In de organisatie is de professionaliteit aanwezig die nodig 
is om de kwaliteit van het didactisch handelen in de klas te versterken. 
Het past bij deze organisatie om het boeiende en eigentijdse 
onderwijs meer terug te zien op de scholen dan nu het geval is. 
 
Functioneert het bestuur transparant en integer? 
 
Het bestuur handelt volgens de Code Goed Bestuur; er is een heldere 
taakverdeling en scheiding van verantwoordelijkheden tussen het 
college van bestuur en de raad van toezicht (hierna RvT). Dit alles is 
vastgelegd in een managementstatuut. De RvT heeft een eigen 
toezichtskader en evalueert op structurele wijze de ambities vanuit 
het koersplan. 
 
Het koersplan is in samenspraak met directeuren, leraren, ouders en 
leerlingen gemaakt en voorgelegd aan een aantal stakeholders. In de 
gesprekken met het intern toezicht en de medezeggenschapsraad 
kwam deze samenwerking ook goed naar voren. Het bestuur 
informeert de raden over de kwaliteit van onderwijs en betrekt hen als 
sparringpartner bij de ontwikkelingen en verbeteringen van het 
onderwijs. Zij geven aan dat het kwaliteitsproces een duidelijke cyclus 
heeft. Deze cyclus hebben wij ook teruggezien op zowel bestuurs- als 
schoolniveau. Het koersplan is de rode draad in de kwaliteitscultuur 
van de organisatie. Het bestuur is zichtbaar op de scholen. De leraren 
geven aan dat ze het bestuur betrokken vinden en dat de lijntjes kort 
zijn. 
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KA3- Verantwoording en dialoog 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 
 
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. Het bestuur legt intern 
en extern voldoende verantwoording af en voert een dialoog over zijn 
ambities en doelen. Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd en 
verantwoordt zich middels diverse documenten zoals een koersplan, 
kwartaalrapportages en jaarverslag aan het interne toezicht. Het 
bestuur heeft een breed, provinciaal en landelijk netwerk waarbinnen 
de samenspraak en samenwerking continue wordt gezocht om te 
evalueren, te sparren en bij te stellen. De website van het bestuur is 
duidelijk en informatief; veel bestuurlijke documenten zijn hier voor 
externen te raadplegen. 
 
Het bestuur heeft het Koersplan 2019-2023 geschreven na een 
uitvoerige uitwisseling met verschillende belanghebbenden, van 
leerling tot externe stakeholders. De Raad van Toezicht en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn hier vanaf het begin 
af aan bij betrokken. Beide raden vinden dat ze goed geïnformeerd 
worden door het bestuur over de ambities, het proces en de 
resultaten. Verder vinden zij dat het bestuur op een professionele 
wijze omgaat met vragen en kritische opmerkingen. 
 
De openbare verantwoording van scholen via de schoolgids, eigen 
website en Scholen op de kaart voldoet aan de wettelijke vereisten. 
Het bestuur houdt hier goed toezicht op. 
 
De opmerking die we willen maken ter verbetering van de 
verantwoording gaat over de resultaten van de inspanningen op 
bestuursniveau, het effect van het handelen van het bestuur en het 
gesprek hierover bij een evaluatie. Hierbij kan de vraag 'Wanneer is 
het bestuur tevreden?" concreter worden uitgewerkt met bijvoorbeeld 
prestatie-indicatoren, passend bij de doelen in het koersplan. 

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. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Liquiditeit (current 
ratio) 

< 0,75 
of < 0,50 

7,57 6,56 4,95 3,60 3,26 3,76 4,43 4,61 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,90 0,88 0,85 0,86 0,84 0,84 0,86 0,86 

Weerstandsvermogen < 5% 63,66% 63,02% 52,99% 38,72% 38,22% 38,81% 42,17% 44,19% 

Huisvestingsratio > 10% 
of > 15% 

6,51% 5,85% 6,07% nvt nvt nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 5,16% 2,76% -5,45% -4,75% -0,13% 1,83% 3,90 2,16% 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te 
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting 
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslagen van het 
bestuur. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs. 
 
Bevindingen Continuïteitsparagraaf: 
Wel hebben we de volgende aandachtspunten geconstateerd. 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: 

• Toelichtingen over inrichting en werking van het interne 
risicobeheersingssysteem zijn slechts gedeeltelijk aanwezig. Wij 
zien nog geen toelichtingen over welke resultaten met dit 
systeem zijn behaald. 

• Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die 
dat opleverde. Wij vragen de Raad van Toezicht om naast het 
handelen ook de resultaten van het handelen te beschrijven. 
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Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten 
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten 
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze 
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
 
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
-      Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige 
besteding van rijksmiddelen: 
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De 
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij 
vragen de Raad van Toezicht om voortaan in de bestuursverslagen 
hieraan meer aandacht te geven. 
-      Verantwoording besteding middelen voor passend onderwijs in 
bestuursverslag: 
Het bestuur ontvangt via het samenwerkingsverband middelen voor 
passend onderwijs. De verantwoording van de besteding van deze 
middelen ontbreekt in het bestuursverslag. 
 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 
 
Bij CBO Meilân constateerden wij ten tijde van het vierjaarlijks 
onderzoek dat het bestuur in 2019 een investering heeft gedaan in de 
uitbreiding van CBS De Arke in Lemmer. Wij hebben het bestuur erop 
gewezen dat een investering in de uitbreiding van vierkante meters 
van een school niet uit de rijksbijdrage bekostigd mag worden. Op 
basis van de jaarrekening 2019 van CBO Meilân zullen wij nagaan of de 
investering op de juiste manier verantwoord is. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
Bij CBO Meilân hebben we een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
onderstaande basisscholen. We onderzochten op deze scholen een 
aantal standaarden om te zien hoe de bestuurlijke kwaliteitszorg 
werkt en of ons beeld overeen komt met het beeld van het bestuur. 
Tijdens het onderzoek beoordelen we ook de kwaliteit van enkele 
standaarden op deze scholen. In de mondelinge terugkoppeling aan 
het eind van het onderzoek hebben we onze bevindingen toegelicht 
en gesproken over de verdere ontwikkeling van de scholen. In de 
onderstaande paragrafen staan de oordelen per school. Het oordeel 
Voldoende op de onderzochte standaard betekent dat de standaard 
voldoet aan de basiskwaliteit zoals beschreven in ons 
waarderingskader. We onderbouwen dat oordeel in het rapport niet. 
Een standaard die wij als Onvoldoende beoordelen of als Goed 
waarderen lichten we kort toe. 
Bij alle onderzochte scholen hebben wij de overige wettelijke 
vereisten die in het onderzoek zijn meegenomen geen 
tekortkomingen aangetroffen. 

3.1. p.c.b.s. Dr. G.A. Wumkesskoalle 

3.2. p.c.b.s. De Spoarsiker 
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3.3. p.c.b.s. De Arke 

Het didactisch handelen wordt zo vormgegeven dat de leerlingen 
gedurende alle lessen die we hebben geobserveerd optimaal gebruik 
kunnen maken van efficiënte onderwijstijd. De leraren geven, 
gedurende de verschillende fasen van de les, gerichte feedback op 
zowel het leerproces als op de resultaten. In alle lessen hebben we 
gezien dat leraren continu hun eigen handelen, in relatie tot het doel 
van de les, afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
We zien de leraren voortdurend schakelen en zich afvragen of wat zij 
doen juist is. Daarbij komen zij gedurende de les terug op het 
leerdoel. Leerlingen worden gemotiveerd door de hoge 
verwachtingen die leraren uitspreken. Het eigentijdse en boeiende 
onderwijs hebben we ervaren tijdens de reguliere lessen op de Arke en 
in meer specifieke lessen voor de verschillende doelgroepen. De Arke 
is de basis voorbij en heeft daarbij de basis niet uit het oog verloren. 

Binnen de kwaliteitszorg worden de ambitieuze doelen die passen bij 
de  maatschappelijke opdracht vormgegeven binnen de lessen die we 
hebben gezien. Het draagvlak van de gezamenlijke visie is de kern van 
de kwaliteitscultuur op deze school. Hierbij heeft de school specifieke 
doelen benoemd en deze worden systematisch uitgevoerd, 
geëvalueerd en geborgd. De diverse kwaliteiten van leraren worden 
door middel van professionalisering verder ontwikkeld. Er wordt 
aangesloten bij de behoeften en talenten van de leraren. 
De professionalisering wordt gerelateerd aan de ontwikkeling van de 
school. Hierbij toont het team een grote mate van 
eigenaarschap. Opgedane kennis wordt na uitvoerig onderzoek en 
analyse ingezet ten behoeve van de gezamenlijke schoolontwikkeling. 
De school is transparant in haar verantwoording en zij voert een 
actieve dialoog met verschillende stakeholders. 
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3.4. p.c.b.s. Het Kompas 

De standaard Kwaliteitscultuur wordt gewaardeerd met een Goed. 
Dit betreft vooral het onderwijskundig leiderschap waarbij draagvlak 
voor de visie en ambities van het bestuur zichtbaar terug te zien zijn in 
de school. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Bloei 

4 . 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Bloei beoordelen we als 
Voldoende. 
 

Conclusie 

Wat gaat goed? 
De leraren geven aan dat de samenwerking met elkaar goed gaat en 
waarderen de ondersteuning van de intern begeleider en de 
aansturing van de directeur. Samen werken ze aan verbetering van het 
onderwijs. De directeur en de intern begeleider hebben zicht op de 
algehele kwaliteit van het onderwijs en zien waar verbetering nodig is. 
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en 
weten wie extra hulp of uitdaging nodig heeft. Dit schrijven zij op in 
plannen. 
 
Wat kan beter? 
De leerresultaten van de leerlingen in verschillende groepen zijn 
zorgelijk. De referentieniveaus zijn onder niveau. De leraren kunnen 
beter de lessen afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben naar 
aanleiding van toetsresultaten. Het didactisch handelen van de leraren 
kan zich nog verbeteren waardoor de afstemming beter benut wordt. 

4.1. Onderwijsproces 

Aanbod 
We beoordelen de standaard Aanbod met een Voldoende. Bloei 
beschikt over een aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen. Het 
team gaat hier beredeneerd mee om volgens de methodische lijn. Op 
Bloei wordt het onderwijs verzorgd in drie talen, Nederlands, Fries en 
Engels. Dit is duidelijk te zien in de aankleding van de school. De 
creatieve vakken worden integraal aangeboden met wereldoriëntatie 
via het werkplaatsleren. Aandachtspunt hierbij is de doorgaande lijn. 
 
Zicht op ontwikkeling 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling met een 
Voldoende. De school verzamelt gegevens van de leerlingen vanaf het 
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moment van binnenkomst. De leerlingen worden gevolgd door 
methode afhankelijke en onafhankelijke toetsen maar zeker ook door 
observaties die gedurende de dag plaatsvinden. De leerlingen zijn 
uitgebreid in beeld gebracht en de praktische uitwerking hiervan zien 
we terug in de dag/weekplanning. De leerlingen zijn verdeeld in drie 
niveaugroepen. De analyse van de toetsen en observaties geeft de 
leraren ondersteuning om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in 
hun lessen te integreren. Hier kan de school nog een verbeterslag in 
maken door in de dagplanning extra aandacht te geven aan de 
leerlingen in de zorglijn. De zorg zit nu nog vaak in extra instructie 
vanuit dezelfde methodiek terwijl de zorg wellicht gezocht moet 
worden in een andere leerstrategie, concreet materiaal of een andere 
manier van verwerken. 
 
Didactisch handelen 
We beoordelen de standaard Didactisch handelen met een 
Voldoende. De uitleg van de leraren is in de basis voldoende. Het 
leerklimaat in de groepen is rustig en taakgericht. De leraren laten 
horen en zien dat ze positieve verwachtingen hebben van de 
leerlingen. De leraren werken doelgericht aan de onderwijsinhoud. Ze 
plannen en structuren hun handelen aan de hand van de informatie 
die zij van de leerlingen hebben. Leraren benoemen het doel aan het 
begin van de les. Alle groepen zijn combinatiegroepen met twee 
leerjaren en die zijn weer verdeeld in niveaus. We zien in de 
organisatie dat de tijd niet efficiënt genoeg ingezet wordt. Er is 
tijdverlies tijdens de korte uitleg van het zelfstandig werken van de 
ene groep. De leraren moeten dan zorgen voor een inhoudelijke 
opdracht aan de leerlingen die op de instructie moeten wachten.  De 
leraren kunnen ook meer gebruik maken van coöperatieve 
werkvormen en extra opdrachten voor de leerlingen die klaar zijn 
waardoor ze minder leerkrachtafhankelijk zijn tijdens de les. 

4.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
We beoordelen de standaard Veiligheid op Bloei als Voldoende. Het 
team zorgt voor een veilige omgeving voor de leerlingen. De school 
monitort de veiligheidsbeleving van de leerlingen en onderneemt 
actie als daartoe aanleiding is. De leerlingen kennen de regels en 
weten wie op school de vertrouwenspersoon is. 
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Pedagogisch klimaat 
We waarderen het pedagogisch klimaat met een Goed. De leraren 
werken vanuit een gezamenlijke visie aan het pedagogisch klimaat die 
open, duidelijk en sociaal is. Er wordt gebruik gemaakt van een 
gezamenlijke methodiek en er wordt zowel door leraren als leerlingen 
consequent gewerkt aan de hand van gedragsregels. Er is de 
afgelopen jaren een goede ontwikkeling geweest in de samenwerking 
tussen de beide locaties die steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. 
Het pedagogisch klimaat was hierbij belangrijk om samen te 
ontwikkelen tot één team voor één school. De sfeer is positief, de 
leraren hebben hoge verwachtingen van leerlingen en laten dit horen 
gedurende de dag. De leerlingen vinden de Bloei een fijne en 
veilige school. 

4.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten 
We beoordelen de standaard Onderwijsresultaten met een 
Voldoende. De resultaten van de school waren in 2017 voldoende 
maar liggen in 2018 en 2019 onder de ondergrens. De school heeft een 
plan gemaakt voor aanpak van groep 8 en de verwachting voor 2020 
lijkt gunstig. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

We beoordelen de drie kwaliteitsstandaarden met een Voldoende. 
 
Kwaliteitszorg 
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht waardoor de 
kwaliteit van onderwijs verbeterd wordt. We zien dit terug op zowel 
school- als leerlingenniveau. De school volgt een bepaalde cyclus van 
plannen, uitvoeren, evalueren en borgen. Inhoudelijk kan de school 
zich nog versterken door meer aandacht te geven aan de specifieke 
situatie op de school waarmee rekening gehouden wordt met de 
kleine groepen en de combinatiegroepen waarin les gegeven moet 
worden. 
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Kwaliteitscultuur 
De school kent een groeiende professionele cultuur die we als 
Voldoende beoordelen. De leraren zijn erg betrokken en lerend met 
elkaar. De scholingsmogelijkheden worden volop benut en de 
deelname aan de kenniskringen van Meilân worden goed bezocht. Er 
is een scholingsplan voor de leraren. De directeur kan zich steeds meer 
richten op haar onderwijskundig leiderschap. De afgelopen twee jaar 
was vooral de teamvorming en de organisatie van de 
samenlevingsschool prioriteit. Een aandachtspunt binnen de 
zorgcyclus is het eigenaarschap bij de leraren. 
 
Verantwoording en dialoog 
De school heeft de afgelopen jaren veel gesproken met ouders over de 
ontwikkeling van de school. Het bestuur is hier ook van nabij 
betrokken. Er wordt voldoende verantwoording afgelegd over het 
proces van eenwording van de beide locaties. Er is naast een 
medezeggenschapsraad ook een ouderpanel, een leerlingenraad en 
een identiteitscommissie. In de documenten maakt de school 
duidelijk waar het aan gaat werken en hoe dit verloopt. In de 
schoolgids kan de school bij de resultaten beschrijven hoe de school 
werkt aan verbetering daarvan. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Onderzoek registratie en 
melding aan- en afwezigheid: 
cbs Spring! 

5 . 

 
Op 13 februari 2020 hebben we op Cbs Spring! een onderzoek 
uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op het gebied 
van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het betreft 
wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal 
relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de 
daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke verplichtingen 
vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
 
We hebben de onderzocht of de school voldoet aan de naleving van 
de wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 
registratie en melding van ongeoorloofd verzuim vermelden 
verzuimbeleid in de schoolgidsvrijstelling van geregeld schoolbezoek 
(verlof) 
 
Conclusie 
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen op de onderzochte 
gebieden registratie en melding van ongeoorloofd verzuim en 
vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof). 
Het vermelden van het verzuimbeleid in de schoolgids is op orde. 
De onderdelen schorsing en/of verwijdering en afwijking onderwijstijd 
vanwege lichamelijke of psychische redenen hebben we tijdens dit 
onderzoek niet kunnen beoordelen omdat daar geen sprake van was 
in de periode die wij voor dit onderzoek geselecteerd hadden. 
 
Verzuimregistratie 
De leraren registreren dagelijks op deugdelijke wijze de aan- en 
afwezigheid van leerlingen. Hierbij maken zij onderscheid tussen 
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Door de deugdelijke registratie 
kan de school in de basis voldoen aan de wettelijke regels over het 
melden van verzuim zonder geldige reden. 
De school registreert ‘te laat komen’ als ongeoorloofd verzuim. 
Daarmee houdt zij goed overzicht op deze vorm van verzuim en kan zij 
tijdig het gesprek aangaan met leerlingen en ouders. 
 
Meldingsplicht 
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke 
verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen te melden. Er 
waren in de onderzochte periode binnen de onderzoeksgroep 
namelijk geen leerlingen die de school moest melden. Deze meldplicht 
geldt voor leerlingen die binnen vier weken 16 uur zonder geldige 
reden afwezig zijn. 
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We zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen 
deugdelijk registreert. Dit geeft ons het vertrouwen dat als de school 
verzuim moet melden, zij dit juist en op tijd doet. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de 
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid 
is in de schoolgids opgenomen. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en 
de richtlijnen. De school zorgt er voor dat het missen van onderwijs 
wordt beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties. 
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Reactie van het bestuur 6 . 
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. 
 
Het bestuur van CBO Meilân herkent zich en de bezochte scholen in de 
bevindingen van de inspectie. De bezochte scholen zijn ook door de 
inspectie herkenbaar in beeld gebracht. 
 
Het is goed te constateren dat de aangegeven aandachtspunten van 
de inspectie zaken zijn die beter kunnen en dat de inspectie geen 
onderdelen heeft gezien die beter moeten. CBO Meilân kent een 
sterke kwaliteitsstructuur met eigen gecertificeerde auditoren en 
goede kwaliteitsmedewerkers. De interne audits laten ons inziens zien 
dat het beeld van de inspectie en ons beeld overeen komen, waarbij 
we constateren dat wij intern nog kritischer zijn in onze waarderingen/
beoordelingen. 
 
We zijn tevreden met de geconstateerde bevindingen en gaan deze 
gebruiken binnen onze eigen kwaliteitscyclus. Het rapport geeft een 
ruime voldoende aan. Gezien de bevindingen van de inspectie was ons 
inziens de beoordeling goed ook te rechtvaardigen. 
Met betrekking tot het optimaliseren van het didactisch handelen 
herkennen we het beeld van de inspectie. Dit zal de komende tijd de 
nodige aandacht krijgen. 
 
Op dit moment wordt er al een start gemaakt met het evalueren op de 
kwaliteit van de onderwijsresultaten door vooraf een norm te stellen 
over de verwachting op basis van de leerlingenpopulatie. We komen 
in de loop van 2020 met een visie en beleid m.b.t. het onderwijs in het 
‘Frysk’. 
Aanscherping t.a.v. de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag staat 
voor 2021 in de planning alsmede de beschrijving van de resultaten 
van het handelen van de Raad van Toezicht. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat we tevreden zijn met de 
bevindingen vanuit dit inspectiebezoek en dat het een bevestiging is 
van de ingeslagen weg op het gebied van kwaliteitszorg. 
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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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