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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stichting Meerwerf 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk 
financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het 
onderwijs (zie Onderzoekskader 2021). 
 
We hebben met het bestuur gesproken over zijn bijdrage aan de 
basisvaaridgheden van de leerlingen. Het bestuur brengt de 
ontwikkeling van de leerlingen op de basisvaaridgheden taal en 
rekenen systematisch in kaart en werkt aan de bestrijding van 
achterstanden als dat nodig is. Zo heeft bijvoorbeeld het bestuur 
ingezet op tegenvallende resultaten op obs Duynvaerder en met 
succes. Het bestuur is zich er van bewust dat burgerschap nog niet 
geheel aan de nieuwe wet voldoet en geeft daar nu vorm aan. 
 
Context 
In de afgelopen jaren zijn er meerdere nieuwe mensen komen werken 
bij Stichting Meerwerf. Zo is er een nieuwe bestuurder sinds 2018, een 
beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit sinds 2019 en op een aantal 
scholen zijn nieuwe directeuren en intern begeleiders. Ook in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn sinds 
schooljaar 2021-2022 veel nieuwe leden gekomen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft een heldere visie op kwaliteit en stuurt daarop. 
Het kwaliteitszorgsysteem is gedegen en het bestuur werkt er 
planmatig en cyclisch mee. De visie van de stichting wordt breed 
gedragen en wij zien een duidelijke doorvertaling van de visie in 
ambities en vijf streefbeelden op zowel bestuur- als schoolniveau. 
Directeuren van de scholen ervaren ruimte en eigen 
verantwoordelijkheid bij de uitwerking en uitvoering van de ambities 
op hun scholen. Het personeel van Stichting Meerwerf krijgt volop de 
kans om zich te professionaliseren en samen te werken waarbij ze 
elkaars talenten benutten. 
Het bestuur brengt, samen met de scholen, de ontwikkeling van de 
leerlingen op de basisvaardigheden taal en rekenen systematisch in 
kaart en werkt adequaat aan de bestrijding van achterstanden als dat 
nodig is. Ook voert het bestuur een deugdelijk financieel beheer 
waardoor de uitvoering van de (verbeter) plannen op de scholen 
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veelal mogelijk zijn. Tot slot zet het bestuur en het personeel van de 
stichting zich sterk in om onderdeel te zijn van de gemeenschap Den 
Helder. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur kan de kwaliteit van het onderwijs beter systematisch 
evalueren en analyseren. Daarbij kan het bestuur de realisatie van de 
doelen scherper aangeven. Ook kan het kwaliteitszorgsysteem op 
onderdelen objectiever. Het bestuur kan de strategische doelen 
scherper formuleren door aan te geven wat het wil bereiken en 
wanneer het tevreden is. 
 
Het bestuursverslag kan vollediger zijn. We missen enkele onderdelen 
zoals mogelijke ICT-risico's en het begroten van hogere uitgaven aan 
onderwijs waarvoor het hoge eigen vermogen kan worden ingezet. 
 
Tot slot kan de interne toezichthouder beter beschrijven hoe hij 
toeziet op de doelmatigheid van de bestedingen en welke resultaten 
hij met het toezicht heeft bereikt. 
 
Wat moet beter? 
Het onderwijs is voor burgerschap en sociale cohesie binnen de 
stichting nog niet voldoende doelgericht, samenhangend en 
herkenbaar. Ook moet het bestuur de resultaten van de sociale en 
maatschappelijke competenties meten en inzichtelijk in kaart 
brengen. 
 
Vervolg 
Stichting Meerwerf valt onder het reguliere toezicht. In de volgende 
vierjaarscyclus zullen we het bestuur opnieuw onderzoeken. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie 

BKA1. Visie, ambities en doelen ● 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in maart en april 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Meerwerf. In een 
vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 
 
1. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de           
scholen? 
2. Is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
3. Heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van   
  de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs? 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de 
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. Daarbij 
hebben wij ook andere belanghebbenden betrokken. De activiteiten 
zijn op basis van beschikbare gegevens, diverse documenten en twee 
startgesprekken met het bestuur van Stichting Meerwerf op maat 
ingericht. Wij hebben ervoor gekozen om aan de hand van drie 
thema's de werking van het kwaliteitszorgsysteem en de sturing van 
het bestuur te bekijken: 
1. de basisvaardigheid rekenen 
2. de vijf streefbeelden als concrete vertaling van de missie 
3. de voor -en vroegschoolse educatie 
 
Verificatie-activiteiten 

• Gesprek met alle leden van de GMR. We hebben onderzocht hoe 
de GMR vanuit zijn rol tegen de besturing van het bestuur 
aankijkt en hoe het bestuur zorgt voor tegenspraak. 

• Gesprek met de interne toezichthouder. In het gesprek hebben 
we besproken hoe hij zicht houdt op de sturing van het bestuur, 
wat de effecten zijn van het interne toezicht en wat het beeld is 
van de kwaliteit van de sturing door het bestuur van Stichting 
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Meerwerf. 
• Gesprek met vijf directeuren. Tijdens dit gesprek hebben wij ons 

gericht op het tot stand komen van het Strategisch Beleidsplan 
en het Koersplan, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
bestuur en directeuren, over de werking van het 
kwaliteitszorgsysteem en de sturing van het bestuur hierop. 

• Gesprek met een vertegenwoordiging van leraren en intern 
begeleiders. Wij bespraken de concretisering van de 
streefbeelden 'Slagvaardige organisatie' en 'Aantrekkelijk 
werkgeverschap', de aansturing van het bestuur en het samen 
leren. 

Schoolbezoek 't Tuselant 
Op deze school richtten we ons op; de basisvaardigheid rekenen 
aangezien de school met name in de bovenbouw matige resultaten 
behaalt, de concretisering van het streefbeeld 'Toekomstgericht 
onderwijs' door in te zoomen op technieklessen en de sturing van het 
bestuur op de kwaliteit van het onderwijs. We hebben tijdens het 
schoolbezoek gesprekken gevoerd met de directie en de intern 
begeleider en met de leerlingenraad. Ook hebben we twee 
rekenlessen bijgewoond en twee technieklessen om zicht te krijgen op 
de kwaliteit van deze lessen. 

Schoolbezoek IKC Haven48 
De school werkt planmatig aan het realiseren van een IKC. Wij hebben 
op deze school de vormgeving van de voor -en vroegschoolse 
educatie bekeken en de concretisering van het streefbeeld 'Samen 
met Den Helder'. Wij hebben tijdens het schoolbezoek gesprekken 
gevoerd met de directie, de leidinggevende kinderopvang Den Helder 
en de coördinator doorgaande lijn voor -en vroegschool. Ook hebben 
we een groep bezocht van de voorschool en de vroegschool. 

Schoolbezoek Villa Kakelbont 
Deze school is een nieuwkomersschool. De Inspectie van het 
Onderwijs bezoekt altijd een nieuwkomersschool tijdens een 
bestuursonderzoek als deze er is. 
Tijdens het schoolbezoek hebben wij de concretisering van het 
streefbeeld 'Samen met Den Helder' bekeken en de werking van het 
kwaliteitszorgsysteem met daarbij de struring van het bestuur daarop. 
Wij hebben gesprekken gevoerd met de clusterdirecteur, de 
locatieleider en de intern begeleider van de school. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). Tijdens dit 
onderzoek is dit niet van toepassing. 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Er zijn geen signalen 
over het bestuur en de scholen bij ons binnengekomen die opvolging 
vereisen. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan het eindoordeel op bestuursniveau en de 
oordelen op de standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
ook opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en deze rapportage opgenomen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 7/16



Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek bestuur 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de 
standaarden. 

We waarderen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie 
van Stichting Meerwerf als Goed. 
Het bestuur waarborgt de kwaliteit op de scholen en voert deugdelijk 
financieel beheer. Daarnaast heeft het bestuur ambities voor de 
verdere ontwikkeling van de scholen en de concretisering van de vijf 
streefbeelden. Het bestuur neemt de maatschappelijke opdracht die 
hiermee gepaard gaat serieus. 
 
Tijdens het onderzoek zien wij een aantal zaken die sterk ontwikkeld 
zijn onder het bestuur van Stichting Meerwerf. Zo is er een gedegen 
kwaliteitszorgsysteem waarmee het bestuur planmatig en cyclisch 
werkt. De scholen verantwoorden zich aan het bestuur in een vaste 
cyclus en met diverse middelen, waarbij het bestuur vragen stelt, zich 
open opstelt en vraagt wat ze nodig hebben. De directeuren kunnen 
de gebruikte instrumenten voor de evaluatie op onderdelen 
objectiever invullen en aanscherpen door de strategische doelen 
concreterer te omschrijven. 
 
De visie van de stichting is zeer duidelijk vertaald naar vijf 
streefbeelden, wordt breed gedragen en wij zien een goede 
doorvertaling op schoolniveau. Directeuren van de scholen ervaren 
ruimte en eigen verantwoordelijkheid bij die doorvertaling. Ook krijgt 
het personeel van Stichting Meerwerf volop de kans om zich te 
professionaliseren en samen te werken waarbij ze elkaars talenten 
gebruiken. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 8/16



Het bestuur brengt de ontwikkeling van de leerlingen op de 
basisvaaridgheden taal en rekenen systematisch in kaart en werkt 
adequaat aan de bestrijding van achterstanden als dat nodig is. Zo 
heeft het bestuur meerdere interventies ingezet op de scholen waar 
tegenvallende resultaten op taal en rekenen behaald worden. We 
wijzen het bestuur erop dat het onderwijs voor burgerschap nog niet 
voldoet aan de nieuwe wet. 
 
Het bestuur is financieel gezond. Bij de uitwerking van de 
kwaliteitszorg gaan kwaliteit van onderwijs en financiën hand in hand. 
De beschikbare financiële middelen dragen bij aan de realisatie van de 
door het bestuur gestelde doelen. De kwaliteit van het 
bestuursverslag kan versterkt worden door meer aandacht te 
besteden aan de mogelijke ICT-risico's die er zijn en hoe uitgaven voor 
het verlagen van het hoge eigen vermogen vorm krijgen. 
 
Het bestuur zet zich samen met het personeel van Stichting Meerwerf 
sterk in om onderdeel te zijn van de gemeenschap Den Helder. Er 
vinden regelmatig activiteiten plaats op de scholen en in de wijk die 
bijdragen aan de brede vorming van de leerlingen. 
 
De interne toezichthouder is een goede crital friend voor het bestuur. 
De onderwijskundige expertise die de leden hebben maakt dat ze een 
aanwinst zijn voor Stichting Meerwerf. Echter de kwaliteit van het 
jaarverslag van de interne toezichthouder kan op onderdelen sterker. 
Het bestuur zorgt voor een goed functionerende GMR. Zowel de 
interne toezichthouder als de GMR informeert het bestuur tijdig en 
secuur. Er is sprake van een prettige en transparante samenwerking. 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we een toelichting op 
deze oordelen. 

 
BKA1 Visie, ambities en doelen: visie bestuur zien we terug op de 
scholen 
Wij waarderen deze standaard als Goed. Het bestuur heeft een zeer 
duidelijke visie op kwaliteit, heeft hiervoor concrete en passende 
ambities en doelen opgesteld die passen bij de leerlingenpopulatie. 
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Het bestuur stuurt op het behalen van deze ambities en doelen. 
 
De doorvertaling van de visie is duidelijk zichtbaar op de scholen 
Het bestuur heeft samen met het personeel van Stichting Meerwerf de 
visie concreet uitgewerkt door vijf streefbeelden te formuleren: 
1. Toekomstgericht onderwijs 
2. Slagvaardige organisatie 
3. Brede vorming van kinderen 
4. Aantrekkelijk werkgeverschap 
5. Samen met Den Helder 
 
Wij zien en horen zowel de visie als de vertaling van deze 
streefbeelden op schoolniveau terug vanuit de drie schoolbezoeken 
die wij hebben bezocht en in alle gesprekken die wij hebben gevoerd. 
Zo biedt het bestuur ruimte voor vernieuwde onderwijsconcepten 
welke passen bij het eerste streefbeeld. Een mooi voorbeeld hiervan 
hebben we gezien op 't Tuselant waar de school het bewegend en 
buitenleren vorm geeft en op IKC Haven48 hebben we de uitwerking 
van het vijfde streefbeeld gezien waar de samenwerking met 
kinderopvang Den Helder goed vorm krijgt. Ook bij Villa Kakelbont is 
er een nauwe samenwerking met diverse partners. 
Daarnaast stimuleert het bestuur de scholen om het streefbeeld 
toekomstgericht onderwijs verder vorm te geven door onder andere 
aandacht te besteden aan techniekonderwijs. Een mooie uitwerking 
hiervan hebben we gezien op 't Tuselant en de leerlingen van die 
school die wij gesproken hebben waren enthousiast over deze lessen. 

Het bestuur hecht tevens groot belang aan de samenwerking met 
diverse partners uit de gemeente Den Helder. Het streven is om 
Meerwerfscholen een goede naam te geven in de gemeenschap en 
gezien het stijgend aantal leerlingen lijkt dat te lukken. Tijdens de 
twee startgesprekken gaf het bestuur aan dat het kaders stelt, 
waarbinnen scholen eigen keuzes kunnen maken. Het bestuur legt de 
verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Uit onze gesprekken met 
een vijftal directeuren blijkt dit ook; zij ervaren de ruimte en eigenheid 
in de keuzes die ze maken, die passen bij de context van hun school. 
De directeuren waarderen deze vrijheid en merken op dat het energie 
geeft. 
 
Het bestuur hanteert een gedegen kwaliteitszorgstelsel 
Het stelsel van kwaliteitszorg is zo ingericht dat het bestuur goed zicht 
houdt op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Stichting 
Meerwerf. Het bestuur hanteert dit stelsel planmatig en cyclisch. Alle 
scholen gebruiken hiervoor onder andere managementcontracten, 
kwaliteitskaarten en monitors van de leerresultaten. Hierover voeren 
de scholen gesprekken met de  beleidsmedewerker Onderwijs & 
Kwaliteit. Wanneer zij signaleert dat de leerresultaten tegenvallen 
bedenkt ze samen met de directie van de desbetreffende school 
interventies. Zo nodig betrekt het bestuur externen erbij voor de 
uitvoering. Het bestuur volgt vervolgens nauwlettend de uitvoering en 
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de effecten van de interventies. 

De meerjarenbegroting kan specifieker 
Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbegroting op waarin bekende 
toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk zijn verwerkt. Deze 
begroting is in overeenstemming met de verwachte leerling- en 
personeelsgroei. Investeringen in de onderwijskwaliteit lijken er niet 
te zijn, maar zouden gezien het bovenmatig eigen vermogen wel mooi 
zijn om terug te zien. Daarom stimuleren wij het bestuur 
de onderwijskundige doelen te vertalen naar de meerjarenbegroting 
en balans. In de continuïteitsparagraaf beschrijft het bestuur een 
aantal risico's. Een belangrijk risico, zoals die rondom de ict van het 
bestuur, is niet benoemd. Wij raden het bestuur aan dit in het eerst 
volgende bestuursverslag op te nemen. 
 
BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur: Werken bij Meerwerf verrijkt 
het personeel 
Wij waarderen deze standaard als Goed. Het bestuur zorgt goed 
doordacht voor de juiste randvoorwaarden en realiseert samen met 
de scholen de doelen voor kwaliteit. Het bestuur stuurt indien nodig 
tussentijds bij en bevordert de kwaliteitscultuur. 
 
Het personeel voelt zich een onderdeel van Stichting Meerwerf en 
ervaart eigenaarschap 
Tijdens de gesprekken en de schoolbezoeken hebben wij gedreven, 
kundige en enthousiaste mensen ontmoet die gezamenlijk hard 
werken aan het realiseren van de vijf streefbeelden op de scholen. Wij 
willen het personeel een compliment geven hoe zij in de afgelopen 
vier jaar, waarvan twee jaar in de Coronapandemie,  Stichting 
Meerwerf goed op de kaart hebben gezet. Dit alles onder leiding van 
een goede bestuurder en een kundige beleidsmedewerker Onderwijs 
& Kwaliteit. Wij begrijpen dan ook dat de personeelsleden die wij 
hebben gesproken trots zijn om bij Stichting Meerwerf te werken. 
 
Zowel het bestuur als de beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit 
zijn bekend op de scholen doordat zij regelmatig aanwezig zijn op de 
scholen. Ze denken en praten mee over de onderwijskwaliteit, voeren 
(in)formele gesprekken en zijn beschikbaar voor vragen. Het personeel 
waar wij mee gesproken hebben geven aan dit zeer te waarderen en 
bevestigen dat het streefbeeld 'Aantrekkelijk werkgeverschap' echt 
operationeel is. Het bestuur heeft ons tijdens het startgesprek verteld 
de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te willen en daar 
hebben wij mooie voorbeelden van gezien. Zo krijgt de directie van 
IKC Haven48 alle ruimte om ideeën over een goede samenwerking 
met de kinderopvang Den Helder vorm te geven. De directeuren, de 
intern begeleiders en de leerkrachten die wij hebben gesproken geven 
ook aan dat zij merken vertrouwen te krijgen van het bestuur. Dit 
werkt motiverend en stimulerend om uitvoering te geven aan die 
verantwoordelijkheid. 
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Volop mogelijkheden om samen te werken binnen Stichting Meerwerf 
Het tweede streefbeeld 'Slagvaardige organisatie' vinden wij zeker van 
toepassing op de stichting. Het bestuur organiseert regelmatig 
bijeenkomsten en activiteiten om samen na te denken over 
bijvoorbeeld de koers van de stichting. Zelfs ouders, de GMR en 
partners uit Den Helder betrekt het bestuur bij deze activiteiten. Ook 
organiseert het bestuur studiedagen waar het personeel van en met 
elkaar kan leren. Het netwerk voor de intern begeleiders is tevens een 
goed voorbeeld dat de stichting investeert is deskundigheid van het 
personeel. Onder leiding van de beleidsmedewerker Onderwijs & 
Kwaliteit zijn er regelmatig bijeenkomsten om ervaringen te delen, 
kennis te vergroten door externen uit te nodigen en cassusen te 
bespreken. Voor de vele nieuwe intern begeleiders binnen de stichting 
is dit netwerk een verrijking. Wat deze stichting siert is de bereidheid 
van scholen om elkaar te helpen als daar aanleiding toe is. De scholen 
kennen elkaars krachten en ontwikkelpunten. Men weet van elkaar 
waar de scholen mee bezig zijn en waar expertise te vinden is. We 
kunnen vaststellen dat bij Stichting Meerwerf een transparante en 
integere kwaliteitscultuur aanwezig is waarbij het bestuur de 
verschillende gremia actief meeneemt in de beleidsontwikkeling en 
beleidsuitvoering. 

De GMR en de interne toezichthouder functioneren goed 
Wij spraken de GMR en de interne toezichthouder die functioneel zijn 
en hun taak uiterst serieus nemen. De GMR bestaat sinds schooljaar 
2021-2022 grotendeels uit nieuwe leden; voor het bestuur een reden 
om deze geleding te faciliteren door het aanbieden van 
professionalisering rondom medezeggenschap. De GMR is gedreven 
om hier gebruik van te gaan maken. De interne toezichthouder volgt 
de Code Goed Bestuur. Hij geeft onafhankelijk en deugdelijk invulling 
aan zijn taken en rollen. Door de aanwezige onderwijsinhoudelijke 
expertise is het een meerwaarde voor de stichting. Het bestuur ervaart 
zijn interne toezichthouder als waardevol en waardeert de kritische 
blik. Op hun beurt ervaren de GMR-leden en de leden van het interne 
toezicht het bestuur als gedreven, positief en open. 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog: evaluatie is in 
ontwikkeling 
Deze standaard beoordelen wij als Voldoende. Het bestuur analyseert 
en evalueert of de doelen zijn gerealiseerd en verantwoordt zich 
hierover. Het bestuur voert de dialoog met interne en externe 
belanghebbenden en stelt indien nodig het beleid bij. 
 
Het bestuur draagt zorg voor een degelijke verantwoording vanuit de 
verschillende lagen binnen de stichting 
Scholen verantwoorden zich door de inzet van diverse middelen, zoals 
het managementcontract, de trendanalyses van de leerresultaten en 
de kwaliteitskaarten die bij het kwaliteitszorgsysteem horen. De 
directeuren weten wanneer zij zich moeten verantwoorden omdat er 
een planning opgesteld is. Naast deze middelen bezoekt het bestuur 
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ook regelmatig de scholen. Daar praat het bestuur met de leraren en 
kijkt op de scholen rond. Input van ouders haalt het bestuur actief op 
om ook te gebruiken bij de evaluaties. Tijdens de besprekingen met de 
directeur van de school evalueert het bestuur of de gestelde doelen en 
ambities die beschreven staan in het jaarplan van de school bereikt 
zijn. De beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit bespreekt de 
leerresultaten per school met de directeur en de intern begeleider. De 
scholen ervaren de deskundigheid en de wijze waarop de gesprekken 
plaatsvinden als zeer waardevol. Het bestuur legt zowel intern als 
extern verantwoording af door middel van een jaarverslag, interne 
nieuwsbrieven en memo's. Het bestuur besteedt in het jaarverslag 
aandacht aan het risicobeheersingssysteem en geeft aan steeds beter 
'aan de knoppen te kunnen draaien', maar het beschrijft niet wat dit 
behelst. Wij willen daarom het bestuur stimuleren hier meer 
informatie over op te nemen. De interne toezichthouder legt tevens 
verantwoording af in het jaarverslag. De beschrijving hoe hij toeziet 
op de doelmatigheid van de bestedingen en welke resultaten hij met 
het toezicht heeft bereikt kan duidelijker. Wij vertrouwen erop dat de 
interne toezichthouder deze punten in het eerst volgende 
bestuursverslag opneemt. 

Het bestuur voert intern en extern actief de dialoog 
Het bestuur legt en onderhoudt extern de verbinding met 
belanghebbenden om de kwaliteit van het onderwijs te bestendigen 
of verder te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van een externe 
verbinding vinden wij de samenwerking met een techniek werk -en 
leerplaats in Den Helder om zo het techniekonderwijs te 
verrijken. Intern zijn er korte lijnen tussen bestuur, de scholen, de 
interne toezichthouder en de GMR. Rondom het opstellen van 
bijvoorbeeld het strategisch beleidsplan organiseert het bestuur 
bijeenkomsten en brainstormsessies, waarbij al het personeel, ouders 
en partners uit Den Helder ideeën en input kunnen leveren. Het 
bestuur wil hiermee draagvlak creëren en dat is tot op heden goed 
gelukt horen wij tijdens de gesprekken die wij gevoerd hebben. 
 
Enkele verbeterpunten voor het bestuur 
We zien binnen de stichting veel ontwikkelingen die mooie resultaten 
opleveren. Het bestuur weet op welke terreinen nog winst te boeken 
valt en is dan ook voornemens daar op korte termijn mee te starten. 
Het bestuur herkent onze verbeterpunten en pakt deze op. We 
noemen de vier verbeterpunten: ten eerste kan het bestuur de borging 
van de doelen en afspraken die gemaakt zijn specifieker vastleggen 
om vervolgens gerichter te monitoren of deze geïmplementeerd zijn, 
wat dit leerlingen oplevert en wanneer het doel behaald is. Ten 
tweede kan het bestuur onderdelen van het kwaliteitszorgsysteem 
objectiever inzetten. Zo kan een intern auditteam de kwaliteitskaarten 
ook  invullen. Gezien de grote verscheidenheid aan expertise onder 
het personeel van de stichting denken wij dat het een verrijking is op 
de werkwijze die nu gehanteerd wordt. Ten derde kan het bestuur de 
doelen bij de beleidsambities aangescherpen met normen over wat 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Artikel 10 en 12, vierde lid, WPO: 
 
Het bestuur draagt in onvoldoende 
mate zorg voor het onderwijs, de 
monitoring en de evaluatie van 
burgerschap en sociale cohesie.  

Het bestuur draagt zorg voor 
doelgericht, samenhangend en 
herkenbaar onderwijs voor 
burgerschap en sociale cohesie op de 
scholen van Stichting Meerwerf en 
maakt de resultaten die de leerlingen 
behalen bij burgerschap inzichtelijk. 
 
Wij verwachten dat het bestuur zelf 
de verantwoording neemt voor het 
uitvoeren van de herstelopdracht. 

Tijdens een bestuursgesprek in het 
najaar 2022 zal de  contactinspecteur 
de vorderingen van de uitvoering 
van de herstelopdracht ter sprake 
brengen en bepalen of het herstel 
verloopt volgens het vooraf 
opgesteld tijdpad. 

 

het bestuur wil bereiken, wanneer het tevreden is en op welke 
momenten doelen behaald moeten zijn. Dan zullen de evaluaties 
scherper kunnen, waarbij de diverse geledingen met elkaar nagaan 
wat bereikt is, waar dit aan toe te schrijven is en hoe stichting 
Meerwerf hieraan heeft bijgedragen. Ten slotte constateren wij tijdens 
dit onderzoek dat het bestuur nog in te geringe mate zorg draagt voor 
de implementatie van de nieuwe wet voor onderwijs in burgerschap 
en sociale cohesie op de scholen (artikel 10 en 12, vierde lid, WPO). De 
wetgeving hieromtrent is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Binnen de 
scholen van de stichting moet het aanbod voor burgerschap en sociale 
cohesie doelgericht en samenhangend zijn. Ook moeten de scholen op 
betrouwbare en inzichtelijke wijze de leerresultaten hiervan in kaart 
brengen. We geven het bestuur een herstelopdracht (zie hoofdstuk 
2.2). 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Stichting Meerwerf voor het vervolgtoezicht niet af van 
de reguliere termijn van vier jaar. De jaarlijkse prestatie- en 
risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de inspectie aanleiding 
geven het vervolgtoezicht aan te scherpen. 
Voor de wettelijke tekortkoming op burgerschapsonderwijs krijgt het 
bestuur een herstelopdracht die in onderstaand schema staat 
vermeld. 
 

De reden dat wij het herstel grotendeels overlaten aan het bestuur is 
dat we constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de 
kwaliteit van het onderwijs voldoende te waarborgen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 14/16



Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 
 
We zijn blij met het oordeel 'goed' dat de inspectie aan Meerwerf 
geeft. We zien de kwaliteit van onze organisatie als het resultaat van 
onze gemeenschappelijke inzet. Het is fijn te lezen dat de kundige en 
betrokken inzet van onze medewerkers ook is gezien en benoemd. 
 
Het komende schooljaar starten we met de evaluatie van ons huidige 
beleid en de opzet van ons nieuwe strategische beleid voor de 
komende jaren. We zijn blij met de gegeven feedback in deze 
rapportage en zullen die verwerken in ons nieuwe beleid. Zo hopen we 
ook in de toekomst weer verdere stappen te zetten en onze kwaliteit 
constant te verbeteren. 
 
Op korte termijn zullen we de genoemde noodzakelijke verbeteringen 
realiseren. Zo zullen we voor het burgerschapsonderwijs de 
voorgenomen stappen uitvoeren, zodat we spoedig voldoen aan de 
gestelde criteria. 
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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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