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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in 
2019 uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Tabijn. 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 besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van een 
duidelijke visie op onderwijs. Dit leidt tot een breed gedeelde visie die 
al op onderdelen op de onderzochte scholen zichtbaar is. Daarnaast is 
er voor alle scholen een ruim scholingsaanbod via de Tabijnacademie 
ontwikkeld waar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Hierdoor is er 
op de scholen een ruime expertise aanwezig en is er zowel binnen het 
bestuur als in de scholen sprake van een professionele houding. Op 
alle onderzochte scholen waarderen wij de standaarden aanbod en 
kwaliteitscultuur dan ook als 'goed'. Deze professionele houding is 
eveneens zichtbaar bij de Raad van Toezicht en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Het bestuur kan bovendien nu en in de nabije toekomst voldoen aan 
zijn financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. 
 
Wat moet beter? 
De basiskwaliteit is binnen het bestuur en de onderzochte scholen 
aanwezig. Er zijn daarom geen dingen die beter moeten. 
 
Wat kan beter? 
Wij hebben ook enkele aanbevelingen. Om de visie goed in de praktijk 
te brengen, is het raadzaam goed aan te geven wat het gewenste 
resultaat hiervan zou moeten zijn voor de leerlingen. Dit geeft scholen 
de mogelijkheid hier gerichter op te sturen en naderhand te evalueren 
of de resultaten ook behaald zijn. Ook kan het bestuur meer rekening 
houden met verschillen tussen scholen bij het bepalen van doelen. En 
zien wij mogelijkheden om leerlingen meer verantwoordelijkheid te 
geven en hun eigen leerdoelen te laten bepalen. 
Wij merken tenslotte op dat het interne toezicht op de doelmatige 
besteding van het geld dat het bestuur krijgt van het Rijk niet wordt 
toegelicht. Tenslotte kan het bestuur in de volgende jaarverslagen 
meer aandacht geven aan de verantwoording over de besteding van 
de middelen passend onderwijs. 

Bestuur: Stichting Tabijn 
Bestuursnummer: 40712 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 22 
 
Lijst met onderzochte scholen: 

• De Duif 
• rkbs St. Leonardus 
• rkbs Anne Frank 
• De Windhoek 
• Basisschool Helmgras 
• Het Rinket 

 
 
BRIN: 

• 05AO 
• 05HH 
• 08WB 
• 08ZV 
• 10OP 
• 11EI 
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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 de periode september en oktober 2019 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Tabijn. 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, zoals een verificatieonderzoek, een onderzoek naar 
aanleiding van risico's, een onderzoek op verzoek goed, een 
herstelonderzoek of een stelselonderzoek. Bij Stichting Tabijn hebben 
wij op de onderzochte scholen een verificatieonderzoek gedaan. 
 
Stichting Tabijn zegt garant te staan voor hoge kwaliteit en richt zich 
op de brede ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het bestuur 
geeft aan dat alle scholen twee pluskwaliteiten vormgeven. Dit zijn 
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muziek en bewegen. Daarnaast kiest elke school minimaal twee eigen 
pluskwaliteiten. Dit beleid is onderdeel van het koersplan 2019-2022. 
Omdat dit nog vrij recent is, is dit beleid nog niet op alle scholen op 
alle onderdelen uitgewerkt. Daarom richten wij ons onderzoek op de 
eerste stappen die hiermee gepaard gaan. Dit betreft het 
implementeren van het aanbod (OP1: aanbod), het opzetten van 
beleid door de directies omtrent de uitvoering van de Pluskwaliteiten 
(KA1: kwaliteitszorg) en de professionalisering van de leraren (KA2: 
kwaliteitscultuur). Op twee scholen bekijken wij het pedagogisch 
klimaat (SK2). 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. 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 4 5 6 7 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● ● ● ● ● ● ● 

Schoolklimaat 

SK2 Pedagogisch klimaat ● ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● ● 

1.De Duif, 2.St. Leonardus, 3.Anne Frank, 4.De Windhoek, 5.Helmgras, 
6.De Fakkel, 7.Het Rinket 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met het bestuur, 
de schooldirecteuren van de onderzochte scholen, overige directeuren 
tijdens een 'visiedag bestuur', leraren en leerlingen tijdens 
schoolbezoeken. Daarnaast hebben we ook nog gesprekken gevoerd 
met een afvaardiging van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). 
 
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 
 
 
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 
de verificatieonderzoeken. 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
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. 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. 

Samenvattend oordeel 
Stichting Tabijn heeft zicht op de kwaliteit, stuurt hier ook op en 
evalueert de eigen kwaliteit en die van de scholen regelmatig. Met het 
nieuwe koersplan, een nieuw vastgestelde gedeelde visie en scholen 
waar overal minimaal aan de basiskwaliteit wordt voldaan, wil het 
bestuur zich nu richten op het verbreden van de kwaliteit. Dit krijgt 
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vorm door het ontwikkelen van pluskwaliteiten op alle scholen en het 
combineren van kwalitatieve kinderopvang en onderwijs in integrale 
kindcentra. Op alle onderzochte scholen zien wij de pluskwaliteiten 
terug waarmee de slogan 'een rijke leeromgeving waarin ieder kind en 
iedere professional zich met plezier ontwikkelt', al zichtbaar aanwezig 
is. De mate van invulling is echter nog per school verschillend wat 
verklaarbaar is doordat het nog tamelijk nieuw beleid is. Scholen zijn 
niet allemaal even ver met het uitvoeren van het beleid. Ditzelfde 
geldt zeker voor het ontwikkelen van integrale kindcentra. Het bestuur 
gaat zich hier de komende jaren dan ook op richten. 
 
Tenslotte zien wij 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 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. 
 
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)? 
Op alle drie vragen is het antwoord ja. Wel hebben wij nog enkele 
aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de kwaliteit. Wij 
beoordelen de kwaliteitszorg op bestuursniveau als voldoende. 
 
Het bestuur beschikt allereerst over een kwaliteitszorgsysteem 
waarmee systematisch de kwaliteit van de scholen wordt gemeten 
en geëvalueerd en waarmee vervolgens de doelen, waar 
nodig, worden bijgesteld. Onderdelen van dit systeem zijn het 
koersplan (strategisch beleidsplan), het bestuursbrede 
kwaliteitshandboek, audits, visitaties en zelfevaluaties. Ook heeft het 
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bestuur een zogenaamd 'early warning system' om in een vroeg 
stadium risico's in resultaten te signaleren en hierop te anticiperen en 
maakt het bestuur tenslotte gebruik van tevredenheidsmetingen. 
Hiermee heeft het bestuur goede instrumenten in handen om zicht te 
krijgen op de kwaliteit van de scholen. Alle scholen voldoen aan de 
basiskwaliteit die het bestuur verlangt. Bestuursbreed zet Tabijn 
daarom nu in op het verbreden van de kwaliteit. Dit door enerzijds het 
aanbod op alle scholen te verrijken met Pluskwaliteiten voor alle 
leerlingen en daarnaast door gericht te sturen op een verbinding van 
onderwijs met opvang. Tabijn heeft de ambitie om hiervoor de 
scholen om te vormen tot integrale kindcentra. De Pluskwaliteiten 
bewegen en muziek zijn door de scholen als gezamenlijke kwaliteit 
gekozen. Daarnaast kiezen scholen ieder nog een eigen kwaliteit om 
zich op te richten. Op alle scholen waar wij dit verifieerden, zagen we 
dit terug. Het vormen van integrale kindcentra staat echter nog in de 
kinderschoenen wat, gezien de fase van ontwikkeling, begrijpelijk is. 
Een belangrijke stap kan zijn om meer onderscheid te maken in de te 
verwachten resultaten van scholen en deze te baseren op verschillen 
in leerlingpopulaties op scholen. Tegelijkertijd kan het bestuur nog 
eigen kwaliteitscriteria formuleren ten aanzien van bijvoorbeeld 
leerkrachtvaardigheden en resultaten die het wil bereiken met de 
Pluskwaliteiten muziek en bewegen. Door dit concreter aan te geven 
kunnen bestuur en scholen hier gerichter op sturen en naderhand 
bepalen of scholen de beoogde doelen daadwerkelijk bereiken. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Deze kwaliteitsstandaard waarderen we als goed. Binnen het bestuur 
en de scholen is sprake van een professionele houding. Dit werd 
zichtbaar tijdens de door ons bijgewoonde 'visiedag' waar directeuren 
open en betrokken meedenken over het bepalen en invullen van een 
gezamenlijke visie. Maar ook denken scholen mee over de invulling 
van het kwaliteitshandboek en het Koersplan. Een belangrijke taak 
van het bestuur is ook het 'goed werkgeverschap'. Dit onderdeel 
kwam in gesprekken op meerdere scholen terug. Scholen geven aan 
dat hiervan sprake is waardoor er relatief weinig sprake is van hoge 
werkdruk. Tijdens gesprekken met leraren en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) werd dit bevestigd. Het bestuur staat 
bekend als prettig werkgever. Leden van de GMR, maar ook van de 
Raad van Toezicht (RvT) worden betrokken en goed geïnformeerd en 
zijn belangrijke gesprekspartners voor het bestuur. Binnen de RvT is 
voldoende expertise aanwezig voor de verschillende aspecten waar 
het toezicht op houdt. Bovendien werkt de RvT aan het ontwikkelen 
van een eigen toezichtskader. Alle medewerkers binnen het bestuur 
krijgen gelegenheid tot scholing via de interne Tabijnacademie maar 
kunnen ook extern gebruik maken van scholingsaanbod. De scholing 
wordt gewaardeerd en er wordt veel gebruik van gemaakt. Wij zien 
binnen de hele organisatie een professionele cultuur. Dit verklaart 
waarom wij dit op de scholen als 'goed' hebben gewaardeerd. 
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Het bestuur maakt gebruik van verschillende manieren om zich te 
verantwoorden over de eigen prestaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 
het jaarverslag, maar ook door middel van managementrapportages, 
het voeren van een actieve dialoog met de omgeving over de ambities 
en het actief betrekken van ouders bij de onderwerpen die leven op 
school en binnen het bestuur. Zo zijn ouders goed op de hoogte van 
de ambities ten aanzien van de Pluskwaliteiten en het vormen van 
integrale kindcentra. Ook met de GMR en de leden van de RvT 
overlegt het bestuur regelmatig. Als belangrijke stakeholders ziet de 
school naast de ouders, de gemeente, de kinderopvangorganisaties 
en sportcentra. Met al deze geledingen heeft het bestuur dan ook 
regelmatig overleg. Ook hier geldt de aanbeveling om deze externe 
partijen te betrekken bij het formuleren van concrete doelen. (3) 

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 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. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current 
ratio) 

< 0,75 
 

1,98 2,26 1,89 1,55 1,39 1,42 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,77 0,80 0,77 0,75 0,73 0,73 

Weerstandsvermogen < 5% 27,66% 29,92% 27,10% 24,02% 22,10% 20,81% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

7,13% 7,14% 6,68% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,81% 3,57% -0,42% -3,24% -2,20% -1,58% 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs. 
Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
De prognose van de rentabiliteit is over de jaren 2019 tot en met 2021 
negatief. De stichting heeft voldoende vermogen om dit te dragen. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld ten goede komt van het onderwijs en niet 
onnodig wordt besteed. 
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

• Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatig gebruik 
van rijksmiddelen: 

Het intern toezichthoudend orgaan moet in het jaarverslag 
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 jaarverslag over 2018. Wij vragen 
de intern toezichthouder om voortaan in de jaarverslagen hieraan 
meer aandacht te geven. 

• Besteding middelen passend onderwijs 
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het 
samenwerkingsverband. 
Naast verantwoording aan het swv over de inzet van dit geld, is het 
belangrijk dat het bestuur ook in zijn eigen jaarverslag laat zien hoe dit 
geld is ingezet. Dit komt tegemoet aan een breed levende 
maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in het jaarverslag 2018 
niet zien hoe het geld voor passend onderwijs is besteed. Wij 
verwachten daarom dat het bestuur in de volgende jaarverslagen 
meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld voor extra ondersteuning 
inzet en welke resultaten ze ermee bereikt. 
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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. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
3.1. CBS de Duif 

Alle drie de standaarden krijgen de waardering goed. De school biedt 
de leerlingen een rijk en op de toekomstgericht aanbod. De school 
stelt ambitieuze leerdoelen voor veel vakgebieden, de leraren dragen 
de visie van de school uit en werken professioneel aan de 
ontwikkeling van het onderwijs in de school. Het bestuursbeleid, het 
ontwikkelingen van Pluskwaliteit, is in de school duidelijk terug te zien 
bij de aandacht die de school heeft voor de talenten van leerlingen en 
de wijze waarop de leerlingen deze presenteren. De door het bestuur 
gekozen pluskwaliteiten muziek en bewegen krijgen volop aandacht 
in de school. Bovendien heeft de school concrete ontwikkelplannen 
voor deze vakgebieden. 

Onderwijsproces 

Naast een breed en kerndoel dekkend aanbod besteedt de school veel 
aandacht aan de toekomstgerichte vaardigheden. Dat de school dit 
doet is zichtbaar bij de wijze waarop de leerlingen zich vaardigheden 
eigen maken om zichzelf te presenteren. Bovendien sluit het aanbod 
van de school mooi aan bij de verschillende leerstijlen van leerlingen. 
Zo wil de school een beleefmuseum inrichten waarin de leerlingen de 
leerstof tot zich nemen met behulp van alle zintuigen. Tijdens ons 
bezoek waren leerlingen voor dit museum foto's aan het maken in een 
decor en met kleding uit de (ver) verleden tijd. Ook maakten leerlingen 
ontwerpen om in 3D te printen. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De school hanteert een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg en 
evalueert regelmatig de resultaten en het onderwijsleerproces. De 
school krijgt de waardering goed omdat het niet alleen ambitieuze 
doelen stelt voor de cognitieve vakken maar ook voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling en culturele vorming. Bovendien zet de 
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school concrete stappen om deze doelen daadwerkelijk te behalen 
 
Kwaliteitscultuur 
De school krijgt voor deze standaard de waardering goed omdat de 
visie en de ambities van de school gedragen worden door het hele 
team. De leraren werken professioneel en enthousiast samen aan de 
ambities van de school. De leraren voelen zich gezamenlijk 
verantwoordelijk. Zij kijken regelmatig bij elkaar tijdens de lessen en 
leren veel van elkaar. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.2. rkbs St. Leonardus 

Aanbod 
Wij waarderen het aanbod als Goed. Dit betekent dat het aanbod in 
ieder geval aan de basiskwaliteit voldoet maar op onderdelen boven 
de basiskwaliteit uitstijgt. 
 
De school biedt namelijk voor alle leerlingen een aantrekkelijk, 
uitdagend en op de populatie toegespitst aanbod met als doel het 
onderwijs steeds beter af te stemmen op wat de leerlingen nodig 
hebben. Dit aanbod bestaat naast de basisvaardigheden uit een breed 
scala aan lessen rondom muziekonderwijs en bewegingsonderwijs 
maar ook een aanbod dat toegespitst is op de onderwijsbehoeften 
van de meer- en hoogbegaafden op school. Hierbij is het doel de 
leerlingen te motiveren hun basisvaardigheden verder te verbeteren 
en ze daarnaast meer vaardigheden bij te brengen als samenwerken 
en discussiëren. 

Kwaliteitszorg 
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Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. De school hanteert een 
cyclisch systeem voor kwaliteitszorg en evalueert regelmatig de 
resultaten en het onderwijsleerproces. Hierbij stelt de school normen 
die hoger liggen dan de gemiddelde cito-scores maar is zelf nog niet 
tevreden over het behalen hiervan. De directie stuurt daarom op het 
goed aan laten sluiten van het onderwijs op wat de leerlingen nodig 
hebben, zowel voor de basisvaardigheden als voor de plusklassen, de 
overige vakken en de burgerschapsdoelen. Om dit goed te doen kan 
de school hiervoor concretere doelen stellen op basis van een analyse 
van de populatie. Daarnaast kan de school zich nog ontwikkelen door 
doelen te stellen voor het extra aanbod en inzichtelijk te maken in 
welke mate dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Kwaliteitscultuur 
De school krijgt voor deze standaard de waardering Goed. De 
professionele cultuur blijkt bijvoorbeeld uit het gedeelde leiderschap 
dat de school voorstaat met specialisten en coördinatoren. De school 
beschikt dan ook over een grote hoeveelheid specialisten. Ook is er 
een uitgebreid systeem van collegiale consultatie waarbij leraren 
kijken in de groep die ze vorig jaar hadden en die ze volgend jaar 
krijgen. Daarnaast kunnen leraren vraaggestuurd bij elkaar kijken 
waarbij lessen worden overgenomen om dit mogelijk te maken. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 

3.3. rkbs Anne Frank 

Onderwijsproces 

Aanbod 
Ook op basisschool Anne Frank waarderen wij het aanbod als 
Goed. De school beschikt over een breed aanbod waarbij enerzijds het 
bestuursbeleid goed zichtbaar is en anderzijds de school de 
basiskwaliteit overstijgt. 
 
De school biedt naast de basisvaardigheden ook lessen in bewegen 
zoals judo en schoolzwemmen maar ook is er veel aandacht voor 
muziek, is er een plusklas voor de beter presterende leerlingen en zijn 
er de zogenaamde plantopa's die de leerlingen begeleiden in de 
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schooltuinen. Hiermee bereikt de school dat er meer leerlingen ook 
buiten school aan sport of muziekles meedoen. Voor het aanbod van 
de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen maakt de school 
gebruik van een aanpak die door de hele school en bij alle 
betrokkenen zichtbaar is. 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch klimaat 
Ook de standaard pedagogisch klimaat waarderen wij als Goed. Wij 
zien op de school een rustige en veilige omgeving waarin leerlingen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school heeft veel inspanning 
verricht om dit te bereiken door te kiezen voor een aanpak waarbij de 
leraren en leerlingen respect, veiligheid en betrokkenheid uitdragen. 
Leraren geven het goede voorbeeld en stimuleren leerlingen op een 
positieve manier, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. In 
gesprekken met leerlingen geven zij aan dat de sfeer op school sterk 
verbeterd is, pesten nauwelijks meer voorkomt en zij met plezier naar 
school gaan. 

Kwaliteitscultuur 
Ook de kwaliteitscultuur waarderen wij tenslotte als Goed. Zowel het 
lerarenteam als de directie zijn bevlogen en gemotiveerd om goed 
onderwijs te verzorgen voor de leerlingen. Zij werken hierin goed 
samen, maken gebruik van elkaars sterke kanten maar vragen elkaar 
ook om hulp waar dit nodig en wenselijk is. Om het onderwijs 
telkens verder te verbeteren volgen alle teamleden scholingen. Dit 
doen zij via de Tabijnacademie die bestuursbrede scholingen verzorgt 
maar ook op individuele wijze. De directie kijkt naar wat de school als 
geheel nodig heeft, maar geeft daarnaast de ruimte voor individuele 
scholingswensen. 

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 Windhoek 

De standaarden Aanbod en Kwaliteitscultuur waarderen wij als goed 
en de kwaliteitszorg beoordelen wij als voldoende. De school biedt de 
leerlingen een rijke leeromgeving en daagt de leerlingen uit om veel te 
leren. Het team werkt professioneel aan de ontwikkeling van het 
onderwijs. De komende jaren gaat de school op zoek naar een verdere 
ontwikkeling en concrete invulling van de eigen Pluskwaliteiten. 

Onderwijsproces 

Deze standaard krijgt de waardering goed omdat de school de 
leerlingen leerstof aanbiedt die voldoet aan de kerndoelen en een rijke 
leeromgeving creëert die de leerlingen uitdaagt tot leren. De school 
beperkt zich hierbij niet tot de cognitieve vaardigheden maar nodigt 
de kinderen uit om al handelend zich diverse vaardigheden eigen te 
maken. Daarbij maakt de school gebruik van de schoolomgeving door 
op het eigen terrein een educatief speelbos in te richten. Daarnaast 
biedt de school een pakket leerstof en materialen om het denken van 
de leerlingen al handelend te stimuleren. Ook besteedt de school veel 
aandacht aan de creatieve vakken en is er een ruimte beschikbaar 
voor theateractiviteiten zoals toneel en drama. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
Deze standaard beoordelen we als voldoende omdat de school een 
deugdelijke kwaliteitszorgsysteem heeft en systematisch het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten evalueert. De school werkt 
structureel aan de ontwikkeling van het onderwijs in de school. In het 
nieuwe schoolplan benoemt de school onderwijskundige doelen voor 
de komende vier jaar. De school beschrijft dat het team de komende 
vier jaar gaat werken aan de verdere ontwikkeling en invulling van de 
pluskwaliteiten. Het bestuursbeleid, het vormgeven van pluskwaliteit, 
is in de school duidelijk terug te zien bij het aanbod van de school, 
namelijk de inrichting van het schoolplein en de aandacht van de 
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school voor het bewegen van de leerlingen in combinatie met 
ontdekkend leren. De concretisering van de gestelde doelen op dit 
gebied vindt de komende jaren plaats. 
 
Kwaliteitscultuur 
Deze standaard krijgt de waardering goed om de het team de visie van 
de school onderschrijft en uitdraagt. De leraren kijken regelmatig bij 
elkaar en ondersteunen een ieders leerproces. De sterke onderlinge 
samenwerking is een mooi uitgangspunt bij de voorgenomen 
onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.5. Basisschool Helmgras 

Wij waarderen het aanbod als Goed. De school biedt de 
basisvaardigheden aan en voldoet hiermee aan de basiskwaliteit. 
Daarnaast biedt de school ook vele extra's om leerlingen hun talenten 
in brede zin te laten ontdekken en ontwikkelen. Zo beschikt de school 
over zogenaamde 'talentklassen' waarin verschillende talenten 
meerdere keren per jaar worden aangeboden. Ook zijn er creatieve 
circuits op de vrijdagmiddag waar alle leerlingen aan meedoen, is er 
een samenwerking met het voortgezet onderwijs om workshops aan 
te bieden aan de groepen 6-8 en werkt de school actief aan het 
onderzoekend leren waarbij de voortgang wordt gevolgd door 
presentaties van leerlingen. In overeenstemming met het 
bestuursbeleid is er tenslotte nog veel aandacht voor muziek en 
bewegen. De school biedt hiermee een breed scala aan activiteiten. 
Wij geven de school wel in overweging na te denken over het feit dat 
een deel van de activiteiten op vrijwillige basis gebeurt waardoor niet 
alle leerlingen meedoen. 
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Kwaliteitszorg 
Wij waarderen beide onderzochte standaarden binnen dit 
kwaliteitsgebied als Goed. De school heeft een systeem van 
kwaliteitszorg ingericht waarbij alle onderdelen van het 
onderwijsproces worden geëvalueerd en zonodig verbeterd of 
aangepast. Ditzelfde geldt voor de resultaten. Regelmatig evaluaeert 
de school de gerealiseerde resultaten. Een aanbeveling is nog het 
formuleren van doelen die de school wil bereiken met haar extra 
aanbod. Deze zijn nu impliciet aanwezig. Door dit te expliciteren kan 
de school mogelijk gerichter het aanbod inzetten en vormgeven. 
 
Kwaliteitscultuur 
De school heeft een bevlogen team en een bevlogen directie. Zij 
zorgen ervoor dat iedereen de benodigde scholing volgt om het extra 
aanbod vorm te geven op school. Dit kan via de Tabijnacademie van 
het bestuur maar waar nodig ook via externe scholing. Het team heeft 
een professionele houding waarbij zij telkens op zoek gaan naar 
manieren om het onderwijs verder te verbeteren voor de leerlingen. 
 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
 
 

3.6. Basisschool Het Rinket 

De school krijgt voor alle drie de standaarden de waardering goed 
omdat zij zich bij deze standaarden onderscheidt door de eigen 
aspecten van kwaliteit. In een zeer professionele cultuur stelt de 
school de eigen doelen waar mogelijk bij. De leraren werken samen 
aan het verbeteren van het aanbod en leggen de focus op het aanleren 
van leerstrategieën. 

Onderwijsproces 

Aanbod. 
Deze standaard krijgt de waardering goed omdat de school naast een 
breed aanbod, gebaseerd op  de kerndoelen en de referentieniveaus, 
de leerlingen gericht leerstrategieën aanleert. Bij het vakgebied lezen 
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maakt de school onderscheid in technisch lezen, begrijpend lezen en 
verdiepend lezen en luisteren. Bij dit laatste onderdeel richt de school 
zich op het aanleren van strategieën. Om leerlingen een tekst beter te 
laten begrijpen, leren de leerlingen middels zeer concrete stappen en 
activiteiten hoe zij vat krijgen op een tekst. 
De nieuwkomersgroepen werken sinds dit jaar met een nieuwe 
methode voor taal  waarmee de leerlingen, ondanks de verschillende 
taalniveaus, allemaal worden uitgedaagd. Bovendien werken de 
leerlingen tijdens de taalactiviteiten constructief samen. 
Een andere aanleiding voor de waardering goed is de inrichting van de 
leeromgeving. In alle lokalen hangen ter ondersteuning van de 
woordenschat woordvelden en illustraties die het 
woordenschatonderwijs mooi ondersteunen. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
Deze standaard krijgt de waardering goed omdat de school naast een 
deugdelijk systeem voor kwaliteitszorg, ambitieuze leerdoelen stelt. 
Het bijstellen van de leerdoelen is een continu proces op de school. 
Wanneer de beoogde doelen zijn behaald, legt de school de lat hoger 
en stelt het de doelen naar boven bij. Dat de doelen ambitieus zijn en 
dat de school daadwerkelijk streeft naar het behalen van deze doelen 
is terug te zien bij de goede leerresultaten van de leerlingen. 
Ook betrekt de school bij de evaluatie van het onderwijsproces 
collega`s van andere scholen middels audits en externe deskundigen. 
 
Kwaliteitscultuur 
Deze standaard krijgt de waardering goed omdat er in de school niet 
alleen een breed draagvlak is voor de visie en de ambities van de 
school maar omdat de leraren professioneel samenwerken aan de 
kwaliteit van de lessen. Zij doen dit door heel veel bij elkaar te kijken 
en van elkaar te leren. Doordat zij de focus leggen bij de kwaliteit van 
de lessen en elkaar helpen om de kwaliteit te verbeteren, zijn zij erin 
geslaagd om in een korte periode een leergang te ontwikkelen 
rondom verdiepend luisteren en lezen. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
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. 
 
Met interesse hebben wij kennis genomen van de bevindingen van de 
inspectie bij stichting Tabijn. Het rapport is een herkenbare 
samenvatting van de onderwerpen die ter sprake zijn geweest in de 
gesprekken met de inspecteurs. 
 
Allereerst wil ik namens Tabijn aangeven dat wij het traject van het 
bestuursonderzoek als waardevol en constructief hebben ervaren. De 
vragen die werden gesteld door de inspecteurs, de aandachtsgebieden 
die zijn benoemd en de onderwerpen waar zij dieper op in gingen 
gaven ons stof tot reflecteren en helpen Tabijn in haar ontwikkeling. 
 
Op welke wijze neemt Tabijn de bevindingen uit het onderzoek mee in 
de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke kwaliteitszorg en de 
onderwijskwaliteit? 

1. Zoals ook tijdens het onderzoek door ons aangegeven, zit Tabijn 
volop in het proces van uitvoering van het nieuwe Koersplan. We 
zijn hier nu één jaar, van de vierjaars cyclus, mee aan de slag. 
Dit maakt dat een aantal zaken dat door de inspectie is 
beschreven, ook herkenbaar is als ‘werk in uitvoering’. Voor het 
bestuur goed om te zien dat de inspecteurs de ambities van 
Tabijn op alle scholen terug heeft gezien tijdens haar verificatie 
onderzoek. 
Waar Tabijn aandacht op zal richten is het onderscheid in de te 
verwachten resultaten van scholen en deze te baseren op 
verschillen in leerling populaties op scholen. (Meer) aandacht 
voor de diversiteit van de scholen van Tabijn en de differentiatie 
qua te verwachten resultaten is een punt dat we meenemen uit 
dit traject. Een eerste stap die we hier nu al in zetten is ruimte 
geven aan de scholen van Tabijn door de keuze voor de eindtoets 
groep 8 aan de scholen zelf te laten. Op grond van hun 
leerlingpopulatie kunnen directeuren (onderbouwd) zelf de keuze 
maken voor welke eindtoets ze kiezen. 

2. De vraag die in het kader van Kwaliteit (in al haar breedte) 
centraal staat is: welke kwaliteitscriteria hanteren we ten aanzien 
van de brede ontwikkeling van kinderen? Wanneer zijn we 
tevreden? En wat hebben medewerkers van Tabijn nodig om daar 
invulling aan te geven? 
Dit punt heeft de inspectie ook naar voren gebracht bij de 
beoordeling van de kwaliteitszorg (KA1). Dit is werk in uitvoering 
waar Tabijn in haar Jaarplan 2020 expliciet aandacht aan 
besteedt. Eerste stap daarbinnen zijn de gesprekstafels met alle 
medewerkers van Tabijn, ouders en leerlingen  om hier invulling 
aan te geven. Deze zijn geagendeerd in januari, februari 2020. 

3. Tot slot de aanbevelingen met betrekking tot het ontbreken van 
een toelichting vanuit het interne toezicht op de doelmatige 
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besteding van het geld dat het bestuur krijgt van het Rijk. Dit 
wordt meegenomen in het Jaarverslag 2019. Evenals de 
aanbeveling om meer aandacht te geven aan de verantwoording 
over de besteding van de middelen passend onderwijs. Voor het 
Jaarverslag 2019 zal Tabijn gebruik maken van het recent 
ontwikkelde format van de PO Raad. 

 
Namens Tabijn dank ik de inspectie voor de waardevolle gesprekken 
en het heldere rapport met de bevindingen. 
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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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