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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 Stichting SMART Limburg. We 
hebben onderzocht of het bestuur op zijn school 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? 
Wij zijn positief over de wijze waarop het bestuur toeziet op de 
kwaliteit van het onderwijs. En wij zijn ook positief over hoe het 
bestuur er voor zorgt dat de kwaliteit van het onderwijs op de school 
goed blijft. 
 
Op de eerste plaats heeft het bestuur een groot aantal instrumenten 
en werkwijzen, die hij inzet om de kwaliteit te bewaken. Zo weet het 
bestuur bijvoorbeeld hoe de leraren lesgeven. Ook heeft het 
bestuur kennis van de cognitieve resultaten die leerlingen halen op 
zowel de tussentijdse toetsen als de eindtoets van groep 8. 
Op de tweede plaats informeert de directeur het bestuur wekelijks 
over de voortgang van de schoolontwikkeling en over de dagelijkse 
gang van zaken op de school. 
Op de derde plaats is het bestuur goed bereikbaar voor leerlingen, 
ouders en het team. De deur van het bestuurskantoor dat in de school 
is gevestigd, staat altijd open als iemand iets wil vertellen of een 
probleem heeft. 
Op de vierde plaats zien we dat het bestuur er voor zorgt dat de 
plannen van de school ook kunnen worden uitgevoerd. Zo was een 
belangrijk plan van de afgelopen jaren om een goed contact met een 
peuteropvang organisatie op te bouwen, zodat de overgang van een 
peutergroep naar de kleutergroep soepel kan verlopen. We stellen 
vast dat het bestuur hierin is geslaagd en dat er een voornemen is een 
peutergroep in de school te plaatsen, zodra de ruimte ervoor 
beschikbaar is. 
Op de vijfde plaats zien we dat de school erin slaagt om de leerlingen 
een stevige basis mee te geven voor het vervolgonderwijs. Bovendien 
legt de school een goede basis om de leerlingen later actief te laten 
deelnemen aan de complexe, Nederlandse samenleving. 
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Tot slot is het financieel beheer van het bestuur in orde. Het bestuur 
weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het 
geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de 
middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in 
overeenstemming met de wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
In de code Goed Bestuur is beschreven wat verstaan wordt onder 
goed bestuur. De code geeft besturen een leidraad bij het realiseren 
van goed bestuur. Op onderdelen kan een bestuur afwijken van 
bepalingen van deze code. Volgens de wet moet het bestuur in dat 
geval in het jaarverslag melding maken op welke bepalingen het 
afwijkt en waarom het dit doet. In het laatste jaarverslag heeft het 
bestuur van de Stichting SMART Limburg geen afwijkingen gemeld, 
terwijl in de praktijk blijkt dat er op een aantal bepalingen wordt 
afgeweken. Dit zal het bestuur moeten herstellen en hiervoor krijgt 
het een herstelopdracht. 
 
Wat kan beter? 
Ondanks dat we positief zijn over hoe het bestuur zijn werk uitvoert, 
zien we ook nog mogelijkheden tot verbetering. Uit gesprekken 
maken we op dat het algemeen bestuur (intern toezichthouder) naast 
vergaderingen samen met het dagelijks bestuur ook nog zonder het 
dagelijks bestuur vergadert. We zien dit ook bij vervolgactiviteiten, die 
voortvloeien uit een beslissing van het algemeen bestuur. Het legt 
echter dat wat besproken of besloten is, niet vast in notulen of een 
besluitenlijst. Het algemeen bestuur zou de verantwoording over zijn 
handelen beter kunnen onderbouwen als er een schriftelijke 
vastlegging is van deze vergaderingen. 
 
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van zijn doelen 
en de resultaten. Het zou goed zijn als het bestuur nadenkt over 
manieren om dit jaarverslag meer leesbaar te maken voor de 
ouderpopulatie van de school, gelet op de kenmerken van deze 
populatie. Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het 
nodig dat de continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
Een onderdeel van de continuïteitsparagraaf troffen we niet aan. 
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De intern toezichthouder geven wij in overweging in het volgende 
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het 
jaarverslag. 
 
 
Wij raden het bestuur aan in het volgende jaarverslag aandacht te 
besteden aan de besteding en de verantwoording van de middelen 
passend onderwijs. 
 
Vervolg 
Over vier jaar vindt er opnieuw een onderzoek plaats naar de kwaliteit 
van het bestuur en de school. In dit onderzoek wordt ook gekeken of 
het bestuur voldoet aan de wettelijke vereisten, waarvoor het nu een 
herstelopdracht heeft gekregen. 
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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 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de 
Stichting SMART Limburg. Daarnaast is basisschool El Habib 
bezocht voor een themaonderzoek naar de invulling van de wettelijke 
opdracht tot bevordering van burgerschap, met name voor wat 
betreft de bevordering van basiswaarden van de democratische 
rechtstaat rond onderwerpen waarover morele opvattingen in de 
samenleving (sterk) uiteen kunnen lopen. Hieronder wordt eerst de 
werkwijze van het vierjaarlijks onderzoek van juni 2019 toegelicht. 
Daarna volgt een toelichting op de werkwijze van het thematisch 
onderzoek van 17 november 2019.  
 
Het vierjaarlijks onderzoek 
In een vierjaarlijks onderzoek van juni 2019 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 school, 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 school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- 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. 
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Om deze vragen te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek 
op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij IBS El Habib. 
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het 
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats 
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
voldoende is. 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  
 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid  

SK2 Pedagogisch klimaat  

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten  

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende informatie heeft 
over de school en of sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de 
praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de 
onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen, leraren, 
de intern begeleider en de directeur en verschillende lessen bezocht. 
De school besteedt veel onderwijstijd aan de basisvaardigheden van 
de leerlingen. Daarnaast beschikt de school over een structureel 
aanbod voor burgerschap. Tot slot streeft het bestuur naar een 
onderwijssysteem dat uitgaat van verschillen. 
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De keuze voor de standaarden is in overleg met het bestuur gemaakt. 
Met deze keuze van de standaarden sluiten we aan bij twee 
speerpunten van het strategisch beleid van het bestuur uit de 
afgelopen planperiode en het motto van de school: 
'Samenwerkend aan een sterke basis voor een gezonde integratie'. 
 
Thematisch onderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met 
verschil in morele opvattingen 
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een bezoek aan de school, 
waarbij de inspectie kennis nam van documenten en lesmaterialen, 
gesprekken voerde met leraren, leerlingen en de schoolleiding en 
lessen observeerde. Ook heeft de school vooraf een vragenlijst 
ingevuld over de manier waarop de school haar aanbod voor 
burgerschapsonderwijs invult. 
 
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 
het verificatieonderzoek op IBS El Habib en op de resultaten van het 
thematisch onderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met 
verschil in morele opvattingen. 
 
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 
bestuurs/directieniveau 

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 de figuur hierna zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat de 
oordelen zijn op de 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 school en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Verder geven we in het 
funderend onderwijs in het eerste vierjaarlijks onderzoek op 
bestuursniveau geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie standaarden 
afzonderlijk. 
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Samenvattend oordeel 
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Wij beantwoorden deze centrale vraag positief. 
 
In de eerste plaats beoordelen wij de standaard Kwaliteitszorg (KA1) 
als goed. Het bestuur voldoet op deze standaard niet alleen aan de 
wet, maar weet ook eigen ambities te realiseren. De standaarden 
Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3) zijn als 
voldoende beoordeeld. Voor de laatst genoemde standaard voldoet 
het bestuur niet geheel aan de wettelijke vereisten. Het handelt hierbij 
om de wijze waarop het bestuur zich verantwoordt over hoe het de 
Code Goed Bestuur toepast. Hiervoor krijgt het bestuur een 
herstelopdracht. Verder kan het bestuur nadenken over een meer 
oudervriendelijk jaarverslag waarin het bestuur publiekelijk 
verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. 
 
In de tweede plaats is ook de financiële positie van het bestuur in 
orde. We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van Stichting SMART Limburg. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
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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. 

Aandacht 
voor 
basiskwaliteit 
en eigen 
ambities 

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Naast de basiskwaliteit monitort het bestuur ook op de realisering van 
eigen ambities 
De standaard Kwaliteitszorg (KA1) beoordelen wij als goed. Het 
bestuur beschikt over een uitgebreid stelsel van kwaliteitszorg, 
waarmee hij op essentiële onderdelen goed zicht houdt op de 
onderwijskwaliteit van de school. Het bestuur richt zich daarbij niet 
alleen op de basiskwaliteit. Met behulp van de kwaliteitsinstrumenten 
ziet het bestuur er ook op toe dat de eigen ambities, zoals deze zijn 
vastgelegd in het schoolplan 2015-2019, worden gerealiseerd. Zo zijn 
er naast de doelen voor de kernvakken (Nederlandse taal en rekenen 
en wiskunde) ook doelen voor bijvoorbeeld het 
burgerschapsonderwijs afgesproken. En voor de 
tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leraren beschikt 
het bestuur over streefnormen. 
 
Het bestuur benut ook andere bronnen om informatie over de 
onderwijskwaliteit te verzamelen 
Naast deze feitelijke informatie weet het bestuur ook uit andere 
bronnen wat er speelt op de school. Zo zijn de lijntjes tussen bestuur 
en school heel kort. In de eerste plaats krijgt het dagelijks bestuur 
wekelijks uit de eerste hand informatie van de directeur over de 
voortgang van de schoolontwikkeling. 
Op de tweede plaats beschikt het dagelijks bestuur over een eigen 
kantoor op de school, waardoor het zichtbaar aanwezig is voor 
directie, het team, de ouders en de kinderen. De toegang tot de 
bestuurder ervaren alle geledingen als laagdrempelig. Op de derde 
plaats ontvangt de bestuurder maandelijks een financiële rapportage, 
waardoor er zicht is op de financiële positie van de stichting. 
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
Wij beoordelen de standaard kwaliteitscultuur (KA2) als voldoende. 
Stichting SMART Limburg heeft een duidelijke organisatiestructuur 
waarbinnen helder is wie welke taken en 
verantwoordelijkheden heeft. 
 
Het delen van informatie binnen het bestuur en management kan 
beter 
Het bestuur van Stichting SMART Limburg werkt volgens de Code 
Goed Bestuur van de PO-Raad. Het is duidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is, waar de scheidslijnen lopen tussen het dagelijks 
bestuur, het algemeen bestuur en de medezeggenschapsraad (mr) en 
wat er van de directie en het team wordt verwacht. Dit is 
geformaliseerd in de statuten en het stichtingsreglement. 
De mr en het algemeen bestuur evalueren hun functioneren en zorgen 
op basis van scholing voor een verdere professionalisering. Ook het 
dagelijks bestuur besteedt veel aandacht aan verdere 
professionalisering van het functioneren. Zo heeft één lid van het 
dagelijks bestuur enkele trainingen gevolgd op universitair niveau, 
waardoor de rol als dagelijks bestuurder sterker neergezet kan 
worden. Wel zien we dat er verschil van mening was tussen één lid van 
het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur, waardoor de 
onderlinge verstandhouding tussen hen verslechterde. Het 
meningsverschil betrof de mate waarin het algemeen bestuur zijn 
verantwoordelijkheid uitoefent en hoe hij de code Goed Bestuur 
toepast. Ook blijkt dat er bij de directeur van de school al eerder 
signalen bekend waren over het dagelijks bestuur. Deze signalen zijn 
door de directie te lang onbesproken gebleven, waardoor het 
algemeen bestuur niet goed geïnformeerd is over de impact hiervan. 
Pas later werd deze duidelijk. Het zou goed zijn als het algemeen 
bestuur nadenkt over maatregelen die ervoor zorgen dat dergelijke 
informatie sneller en beter bij hen bekend wordt. 
 
Het bestuur en management werken gericht aan verdere 
professionalisering van het team 
Het bestuur vindt het belangrijk om de competenties van leraren te 
onderhouden, c.q. te vergroten. Het faciliteert en ondersteunt de 
ontwikkeling hiervan voor alle teamleden. 'Eigenaarschap' en 
'verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen' zijn aspecten 
waar het bestuur en de directie gericht aan werken. Zo stuurt de 
directie actief op collegiale consultatie en de samenwerking tussen de 
teamleden. Leraren bereiden samen lessen voor en gaan frequent ook 
bij elkaar kijken en geven elkaar feedback naar aanleiding van deze 
observaties. 
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De leraren zijn nauw betrokken bij de schoolontwikkeling 
Tot slot zien we dat de visie van het bestuur breed gedragen wordt 
door het team van de school. 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan is het team nauw 
betrokken geweest. Om het draagvlak voor het schoolplan nog verder 
te vergroten zou een volgende keer meer inbreng van ouders en 
leerlingen gevraagd kunnen worden. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
 
De standaard Verantwoording en dialoog (KA3) beoordelen wij als 
voldoende. Het bestuur legt in voldoende mate verantwoording af. Dit 
geldt voor zowel voor de verticale als de horizontale 
verantwoording. Als het gaat om eigen aspecten van kwaliteit zien we 
dat het bestuur zich heel actief opstelt in de dialoog met andere 
stakeholders. 
 
De interne verantwoording is op orde 
Intern legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur houdt integraal toezicht op beleid en 
functioneren van het dagelijks bestuur en op de kwaliteit van het 
onderwijs. Het algemeen bestuur werkt met een toezichtkader, 
waardoor helder is op welke ijkpunten hij zijn werkzaamheden richt. 
Het algemeen bestuur ontvangt ruim voldoende informatie van het 
dagelijks bestuur en haalt ook zelf actief informatie op. De voorzitter 
van het algemeen bestuur is op diverse momenten op de school 
aanwezig waarop hij ook met leraren spreekt. Het contact met de mr 
is goed, maar kan nog verbeteren. De voorzitter heeft het voornemen 
om vanaf komend schooljaar weer tweemaal per jaar aanwezig te zijn 
bij een mr overleg. Afgelopen jaar is dit door omstandigheden niet 
gelukt. 
 
De verantwoording over hoe het bestuur de code Goed Bestuur 
hanteert, moet beter 
Het bestuur legt jaarlijks in het openbaar verantwoording af over 
wat het doet en wat het daarmee bereikt. Ieder jaar schrijft het 
bestuur het wettelijk verplichte jaarverslag, waarin het zich 
verantwoordt over de resultaten van de school. In het jaarverslag is 
een verantwoording terug te vinden van zowel het dagelijks bestuur 
als het algemeen bestuur. In het jaarverslag vermeldt het bestuur dat 
het de code Goed Bestuur volgt. In de praktijk zien we echter dat het 
bestuur hiervan voor een aantal bepalingen afwijkt. Als een bestuur 
afwijkt van de code Goed Bestuur, moet het zich hiervoor 
verantwoorden in het jaarverslag (art. 171, eerste lid, WPO). Het 
bestuur legt deze verantwoording niet af in het jaarverslag. Hiermee 
voldoet het bestuur niet aan de wet en hij krijgt hiervoor een 
herstelopdracht. 
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De verantwoording naar ouders is ook op orde 
In haar schoolgids verantwoordt de school zich over de leerresultaten 
die de school behaalt en welke doelen er bereikt zijn met de 
verbeteractiviteiten en de schoolontwikkeling. Daarnaast organiseert 
de school themabijeenkomsten voor ouders om de resultaten van de 
schoolontwikkeling toe te lichten. Wel zou het goed zijn als het 
bestuur nadenkt over een (samenvatting van een) jaarverslag dat 
beter is afgestemd op het lees- en kennisniveau van de ouders. Gelet 
op de kenmerken van de ouderpopulatie zijn er ouders, die 
het huidige jaarverslag niet kunnen lezen en begrijpen. 
 
Het bestuur ziet ouders als educatief partner voor de school 
Het bestuur ziet de ouders als educatieve partners. Zij vormen een 
belangrijke partij in het onderwijs aan de leerlingen. Deze visie heeft 
de school vastgelegd in de 'synergische cirkel'. Onderdeel van de 
kwaliteitszorg is ook het regelmatig afnemen van een 
tevredenheidsonderzoek onder ouders. 
 
De externe dialoog over de resultaten en doelen van de school is goed 
neergezet 
Het bestuur is heel actief als het gaat om de externe dialoog. Zo heeft 
het bestuur frequent overleg met de gemeente en andere 
gemeentelijke organisaties. Verder participeert het bestuur in 
netwerken, zowel binnen de gemeente (bijvoorbeeld het 
samenwerkingsverband en V.V.E.) als op landelijk niveau (bijvoorbeeld 
van de PO-Raad). In de afgelopen planperiode heeft het bestuur de 
school ondergebracht in een IKC. Het voornemen is om in de school 
een peuteropvang organisatie te gaan huisvesten, waar de school 
al nauw mee samenwerkt. Tot slot zien we dat de school intensief 
samenwerkt met het voortgezet onderwijs en diverse partners in de 
wijk. Zo kunnen door deze samenwerking de kinderen uit de 
omgeving van de school na schooltijd en in de weekenden gebruik 
maken van de speelplaats van de school, omdat organisaties rond de 
school het plein willen ontsluiten en afsluiten. 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
voldoende. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
voldoende. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 15/26



 

Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current 
ratio) 

< 0,75 
 

2,67 18,27 17,23 14,01 14,04 13,52 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,64 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Weerstandsvermogen < 5% 147,82% 159,89% 167,8% 178,2% 183,25% 175,52% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

4,58% 2,89% 7,90% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 21,78% 23,18% 9,57% -1,96% -7,42% -14,41% 

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

Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. De kengetallen liggen ruim boven de signaleringswaarden. De 
rentabiliteit is voor 2019 t/m 2021 negatief begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door een begrote daling van de rijksbijdragen en overige 
overheidsbijdragen. De personele lasten stijgen vanaf 2019 doordat de 
formatie gelijk blijft en de salarislasten stijgen. Het begrote 
leerlingaantal daalt vanaf 2019 met 10 leerlingen per jaar. Er is 
voldoende vermogen aanwezig om deze negatieve 
exploitatieresultaten op te vangen. 
 
Continuïteitsparagraaf 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. De 
volgende onderdelen van de continuïteitsparagraaf troffen we 
onvoldoende aan in het jaarverslag over 2017. 
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Wij geven het bestuur in overweging in het eerstvolgende jaarverslag 
de continuïteitsparagraaf te verbeteren door: 

• Het verslag van de intern toezichthouder uit te breiden door te 
beschrijven op welke wijze de toezichthouder het bestuur 
ondersteunt en/of adviseert over beleidsvraagstukken en 
financiële problematiek - wanneer dit aan de orde is en welk 
resultaat dit handelen heeft opgeleverd. 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem nader te beschrijven. In 
deze rapportage dient het bestuur aan te geven op welke wijze 
het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de 
praktijk functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten 
met het systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel 
worden doorgevoerd in de komende jaren. Dit laatste aspect 
troffen wij niet aan in het jaarverslag. 

 
Financiële doelmatigheid 
 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij Stichting SMART Limburg kwamen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van Stichting SMART Limburg om 
onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. 
Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern toezichthouder 
(ook wel de Raad van Toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien 
op de financiële doelmatigheid. De intern toezichthouder legt 
verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdheden in het 
jaarverslag. De verantwoording over het toezicht op doelmatigheid 
hebben wij niet aangetroffen in het jaarverslag over 2017. Wij 
verzoeken de intern toezichthouder aandacht te besteden aan de 
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn 
toezicht daarop in het eerstvolgende jaarverslag. Dit aspect van het 
interne toezicht is op dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling. 
Daarom vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek 
ook een uitdrukkelijke herstelopdracht te geven. 
 
Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 100.390. 
Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze 
middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende 
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Kwaliteitszorg 
 
Het bestuur wijkt in de praktijk af 
van de code Goed Bestuur, maar 
maakt daarvan geen melding in het 
laatste jaarverslag. Het voldoet 
daardoor niet aan artikel 171, lid 1, 
WPO. 

idem 
 
In de volgende jaarverslagen legt het 
bestuur verantwoording af over de 
wijze waarop het de code Goed 
Bestuur toepast en waar afgeweken 
wordt en legt uit waarom. 

idem 
 
Over vier jaar tijdens het volgende 
onderzoek naar de kwaliteit van het 
bestuur gaan we na of het bestuur 
voldoet aan artikel 171, lid 1, WPO. 

Wij geven het bestuur daarom in overweging, aandacht te besteden 
aan de besteding en de verantwoording van deze zorgmiddelen in het 
eerstvolgende jaarverslag. 

Financiële rechtmatigheid 
 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting SMART 
Limburg als voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van 
de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën 
van het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, 
zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de 
financiële rechtmatigheid. In het onderzoek bij Stichting SMART 
Limburg leidt de weging van de beschikbare informatie tot een 
positief oordeel. 
 
 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Bij het bestuur van de Stichting SMART Limburg is de standaard 
Verantwoording en dialoog (KA 3) als voldoende beoordeeld, maar 
voldoet het bestuur niet aan artikel 171, lid 1, WPO. Het bestuur dient 
ervoor te zorgen dat hij deze tekortkoming herstelt. Het herstel hoeft 
het bestuur niet bij de inspectie te melden. Bij het eerstvolgende 
vierjaarlijks onderzoek beoordelen we opnieuw of het bestuur aan de 
deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen van het onderzoek 
op IBS El Habib. In paragraaf 3.1 gaan we achtereenvolgens in op de 
standaarden Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), Didactisch 
handelen (OP3) en (Extra) ondersteuning (OP4).  De standaarden van 
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie vallen samen met die 
op bestuursniveau. Voor een beschrijving verwijzen we dan ook naar 
hoofdstuk 2. 
Tot slot volgen onze bevindingen uit het thematisch onderzoek 
burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele 
opvattingen. 

3.1. Islamitische basisschool El Habib 

Een goed 
aanbod, met 
aandacht 
voor taal en 
burgerschap 

Het aanbod (OP1) is van goede kwaliteit 
We beoordelen de standaard aanbod als goed, omdat we zien dat het 
aanbod van de school niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen, 
maar ook de eigen ambities van de school weerspiegelt. 
Zo zien we dat de school veel aandacht heeft voor milieu- en educatief 
onderwijs. Naast lessen in de groep weet de school ook de speelplaats 
in het lesgebeuren te betrekken, door een deel van het plein in te 
richten als natuurpad, gecombineerd met allerlei vruchtbomen. 
 
Verder besteden de leraren veel aandacht aan het aanbod voor 
Nederlandse taal, omdat de leerlingenpopulatie van de school 
opgroeit in een anderstalige thuissituatie. Hierdoor beschikken veel 
leerlingen, als zij de school binnenkomen, over een geringe 
Nederlandse woordenschat. De leraren slagen erin deze achterstand 
grotendeels in te halen door in de groepen 1 en 2 zeer doelgericht te 
werken vanuit leerlijnen en in de groepen 3 tot en met 8 veel aandacht 
te geven aan alle aspecten van de Nederlandse taal. Zo besteedt de 
school veel aandacht aan mondelinge taal en ook werken de 
leerlingen wekelijks aan een stelopdracht. De doelgerichtheid 
waarmee leraren van de groepen 3 tot en met 8 dit doen, is in de 
lessen duidelijk zichtbaar. Het zou mooi zijn als de school de 
resultaten van de leerlingen ook op dit vlak zou volgen. Daarnaast 
heeft de school een substantieel aantal uren voor het onderwijs in 
Nederlandse taal in de weekroosters voor alle groepen opgenomen. 
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Ook besteden de leraren gedurende de gehele schoolweek regelmatig 
aandacht aan burgerschapsonderwijs. Naast dit wekelijks aanbod kent 
de school een aantal projecten en uitstapjes, die ondersteunend zijn 
voor de lessen in de groepen. Aan het einde van de schoolloopbaan 
brengt de school de kennis en vaardigheden voor burgerschap van de 
leerlingen in beeld. Door de activiteiten van het 
burgerschapsonderwijs te verbinden aan te beheersen doelen voor de 
leerlingen, kan de school hen ook gedurende hun schoolloopbaan 
volgen. 
 
De kwaliteit van zicht op ontwikkeling (OP2) is goed 
De standaard zicht op ontwikkeling waarderen wij als goed. De school 
laat zien dat zij haar ambitie 'kinderen een passende ontwikkeling op 
zowel cognitief, sociaal emotioneel en maatschappelijk te bieden 
waarmee zij optimaal worden voorbereid om later in de samenleving 
te kunnen leven' waarmaakt. 
 
IBS El Habib werkt aan de hand van een heldere onderwijs-zorgcyclus, 
waarvan een wekelijks overleg van de leraren met de intern begeleider 
over het onderwijs en de vorderingen van de leerlingen van de 
afgelopen week, gekoppeld aan een vooruitblik voor de komende 
week, een vast onderdeel is. Vanuit onder andere toetsen, observaties 
en gesprekken met kinderen hebben de leraren en de intern 
begeleider goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en 
signaleren zij tijdig wanneer deze niet voldoet aan de verwachting. 
Zowel op individueel- als op groepsniveau worden ambitieuze doelen 
gesteld. Twee keer per jaar maken de leraren een groepsplan na 
bespreking van de trendanalyse die door de intern begeleider is 
gemaakt. Dit groepsplan is ook de leidraad voor het wekelijks gesprek 
van de leraren met de intern begeleider. Conclusies uit dit gesprek 
worden in de weekplanning en in het groepsplan opgenomen. Deze 
werkwijze geeft goed zicht op de wijze waarop de leraren het 
onderwijs planmatig afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 
De school volgt ook het gedrag (vooral als het gaat om de elementen 
uit de visie van El Habib op het burgerschapsonderwijs) en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. In de 
wekelijkse bespreking van de leraren met de intern begeleider is ook 
dit een onderwerp van gesprek. Omdat er op basis van dit gesprek 
wekelijks kan worden bijgesteld, draagt dit bij aan het prettige speel-, 
leer- en werkklimaat op de school. Ook zien we dat de school erin 
slaagt om voor het merendeel van de leerlingen de achterstand, 
waarmee zij de school binnenkwamen, in te halen en hen een stevige 
basis in Nederlandse taal en rekenen mee te geven voor het 
voortgezet onderwijs.  
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Wel zien we nog een aandachtspunt voor de school. De doelen uit de 
groepsplannen voor leerlingen uit de basisgroep (twee sterleerlingen) 
en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (één 
sterleerlingen) liggen op hetzelfde niveau. De school zou eens na 
kunnen gaan of dit wenselijk is. We vinden het prijzenswaardig dat er 
voor leerlingen, die meer moeite hebben om zich de stof eigen te 
maken, hoge doelen worden gepland. De vraag is of de doelen voor 
de basisgroep ook voldoende hoog zijn. 
 
Het didactisch handelen van de leraren (OP3) kent een hoog 
kwaliteitsniveau 
We beoordelen de standaard didactisch handelen als goed, omdat we 
zien dat het didactisch handelen van de leraren voldoet aan de 
basiskwaliteit. Daarnaast slagen de leraren erin eigen 
kwaliteitsaspecten in het didactisch handelen te realiseren. 
 
Tijdens de observaties zien we een goede afstemming van de lessen 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De lessen verlopen in 
een plezierige sfeer, waarin de leerlingen actief en zeer betrokken de 
instructies volgen en de leerstof verwerken. Ook zien we dat het 
niveau van het didactisch handelen van de leraren het basale niveau 
ontstijgt. Dat zien we onder meer aan de manier waarop de leraren 

• feedback geven aan de leerlingen, 
• hoge verwachtingen over de leerlingenprestaties uitspreken, 
• het samenwerkend leren bevorderen en 
• efficiënt omgaan met de onderwijstijd. 

 
De (extra) ondersteuning (OP4) is van goede kwaliteit 
Wij waarderen deze standaard als goed, omdat de wijze waarop de 
school de extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften vastlegt, van hoog niveau is. 
Niet alleen voldoet deze wijze aan alle wettelijke bepalingen, de 
school realiseert ook eigen aspecten. Zo maken leraren 
handelingsplannen voor leerlingen, die dreigen uit te vallen bij de 
basisondersteuning. Voor leerlingen met een eigen leerlijn stelt de 
school een ontwikkelingsperspectief op. Zowel de handelingsplannen 
als de ontwikkelingsperspectieven laten zien dat de school zeer 
zorgvuldig de problematiek van deze leerlingen in kaart brengt. Het 
team maakt hierbij structureel gebruik van externe consultatie 
(bijvoorbeeld 'Synthese', die in de school is gehuisvest) en / of 
expertise van het samenwerkingsverband. Daarnaast heeft de school 
in beide documenten een passend en doelgericht aanbod voor de 
leerling beschreven. Ouders worden zeer nadrukkelijk betrokken bij 
het opstellen van zowel een ontwikkelingsperspectief als een 
handelingsplan. 
Voor (meer)begaafde leerlingen is de school in de afgelopen 
planperiode gestart met een plusklas. 
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Het team is nog niet helemaal tevreden over hoe deze klas nu 
functioneert en heeft het voornemen om in de volgende planperiode 
het onderwijs binnen deze groep voor meer leerlingen beschikbaar te 
maken en het onderwijs in de groep verder te verbeteren. 
 
Bevindingen uit het thematisch onderzoek burgerschapsonderwijs en 
het omgaan met verschil in morele opvattingen 
 
De invulling die de school geeft aan onderwijs rond onderwerpen 
waarover morele opvattingen in de samenleving (sterk) kunnen 
verschillen, past binnen de wettelijke eisen zoals opgenomen in artikel 
8.3 van de WPO. 
 
Conclusie 
Wij hebben in het onderzoek gelet op de invulling die de school geeft 
aan het onderwijs rond onderwerpen zoals seksuele diversiteit, 
opvattingen over (de gelijkwaardigheid van) vrouwen en mannen, de 
opstelling ten opzichte van groepen die anders denken of geloven en 
de opstelling ten opzichte van de basiswaarden van de democratische 
rechtstaat en de Nederlandse grondwet. 
Wij hebben vastgesteld dat de invulling die de school aan dergelijke 
onderwerpen geeft, niet in strijd is met de basiswaarden van de 
democratische samenleving. 
De school bevordert deze basiswaarden onder andere via diverse 
projecten en middels aanbod in diverse methoden. 
De school is gebaseerd op een godsdienstige, islamitische, grondslag. 
Op basis daarvan worden onderdelen van het aanbod ingekleurd 
door onder andere opvattingen over seksuele diversiteit als leefwijze 
en de omgang tussen vrouwen en mannen; dit komt bijvoorbeeld tot 
uiting in bepaalde schoolafspraken over kleding, voeding en leefwijze. 
Hoewel de vrijheid van onderwijs scholen op godsdienstige grondslag 
de ruimte geeft het onderwijs in overeenstemming daarmee in te 
richten, vraagt de wettelijke opdracht tot bevordering van 
burgerschap ook bevordering van basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat, zoals de gelijkwaardigheid van mensen, 
verdraagzaamheid naar mensen die andere keuzes maken en de 
vrijheid voor ieder om dat te doen. Van scholen wordt gevraagd 
dergelijke basiswaarden in het onderwijs actief te bevorderen. Wij zien 
dat dit bij IBS El Habib het geval is, doordat de school in het onderwijs 
herkenbaar en actief duidelijk maakt dat andere keuzes gemaakt 
kunnen worden en dat een verdraagzame opstelling naar andere 
mensen geboden is. Dit blijkt onder andere uit de gesprekken die we 
met leerlingen hebben gevoerd. Zij geven duidelijk blijk van respect 
voor de autonomie van iedereen, de gelijkwaardigheid van mannen 
en vrouwen en wijzen onverdraagzaamheid en discriminatie af. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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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. 
 
Het bestuur van Stichting SMART Limburg en teamleden van IKC El 
Habib hebben het inspectiebezoek in het kader van vierjaarlijks 
onderzoek als inspirerend en constructief ervaren. 
 
De goede beoordeling op de standaarden aanbod, zicht op 
ontwikkeling, didactisch handelen en (extra) ondersteuning
bevestigt dat ons onderwijs in zijn totaliteit van een hoog 
kwaliteitsniveau is. Dit hoog niveau betreft ook onze invulling van 
burgerschapsonderwijs. De constatering van de inspecteur dat wij 
een goede basis leggen om de leerlingen later actief te laten 
deelnemen aan de complexe, Nederlandse samenleving beschouwen 
wij dan ook als een geweldig compliment, aangezien het bevorderen 
van actief burgerschap binnen ons onderwijsaanbod hoog in het 
vaandel staat. Ons motto is en blijft: “El Habib…Samenwerkend aan 
een sterke basis voor actief burgerschap.” 
 
We zijn trots op onze collega’s, ouders en leerlingen, omdat wij er 
van overtuigd zijn dat de synergische cirkel, die berust op de 
samenwerking tussen onze school, ouders en leerlingen, de kern 
vormt van het behaalde succes. De teamleden zetten zich dagelijks 
met volle passie in om ieder kind verder te krijgen in zijn ontwikkeling 
en zorgen ervoor dat elk kind zich vooral gezien en gewaardeerd voelt. 
 
Met onze ouders hebben we een vertrouwensrelatie waarbij 
transparantie en openheid centraal staan. Zij leveren een essentiële 
bijdrage aan het schoolsucces van hun kinderen. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar onze ketenpartners. Dankzij hun 
samenwerking en ondersteuning zijn wij in staat om het optimale uit 
elk kind te halen. 
 
Verder stellen we het op prijs dat de inspecteur ons voorzien heeft 
van waardevolle aanbevelingen. Op bestuurs- en schoolniveau zijn 
wij hiermee direct aan de slag gegaan om ons onderwijs naar een nog 
hoger niveau te tillen. 
Het algemeen bestuur legt sinds het inspectiebezoek de besproken 
punten en besluiten van al zijn vergaderingen, naast zijn 
vergaderingen met het dagelijks bestuur, schriftelijk vast. 
Daarnaast nemen we ons jaarverslag kritisch onder de loep om: 

• het meer leesbaar te maken voor de ouderpopulatie; 
• de continuïteitsparagraaf te vervolledigen; 
• aandacht te besteden aan de besteding en de verantwoording 

van middelen passend onderwijs; 
• voortaan afwijkingen van de code Goed Bestuur te vermelden. 
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Op schoolniveau zijn we aan het verkennen hoe we de doelen voor 
leerlingen uit de basisgroep kunnen aanpassen. Hierbij willen we ook 
expertise raadplegen bij externe deskundigen en scholen die dit al 
gerealiseerd hebben. 
 
Namens alle leden, ouders en leerlingen van Stichting Smart Limburg 
willen we de inspecteur bedanken voor de spiegel, die hij ons 
voorgehouden heeft. 
 
Als bestuur en school zullen wij ons blijven inzetten voor alle kinderen 
die aan ons toevertrouwd zijn. 
 
Ahmet Turan, voorzitter algemeen bestuur Stichting Smart Limburg 
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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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