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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. In schooljaar 2018/2019 is de 
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal een van de schoolbesturen die 
voor het vierjaarlijks onderzoek  geselecteerd is. We hebben 
onderzocht of het bestuur op zijn school voor speciaal (so) en zijn 
school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) 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 financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Het bestuur heeft een brede kijk op hoe de scholen zich het beste 
kunnen verbeteren en ontwikkelen. Daarbij zoekt het actief de 
uitwisseling en samenwerking op met andere besturen, partners van 
revalidatie en zorg, de gemeente en deskundigen van universiteiten 
en hogescholen. Positief is ook de goede inhoudelijke dialoog met de 
raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, zodat deze raden 
kunnen adviseren, meedenken en meebesluiten. 
 
Samen met het bestuur werken teamleiders en teamleden succesvol 
aan ontwikkeltrajecten. We hebben bijvoorbeeld gezien dat er een 
passend onderwijsaanbod is gerealiseerd voor de ernstig meervoudig 
beperkte leerlingen. Ook is duidelijk te merken dat het pedagogisch 
handelen en het pedagogisch klimaat de afgelopen jaren extra 
aandacht gekregen hebben. De leerlingen krijgen de ondersteuning 
die ze nodig hebben, maar ook voldoende ontwikkelkansen om waar 
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te zijn. 
 
Dit schooljaar hebben de so- en de vso-school de kwaliteitsnorm 
Speciaal Onderwijs behaald. Om dat te bereiken, is een gedegen 
traject doorlopen. Kwaliteitszorg is niet langer meer iets van alleen 
het bestuur en de directie. Alle personeelsleden dragen eraan bij 
en zijn erbij betrokken, van de jaarlijkse beleidsbrief tot aan de 
dagelijkse lespraktijk. Dat betekent ook dat iedereen zich inspant om 
te blijven leren en kennis met elkaar te delen. Het bestuur biedt 
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hiervoor volop middelen en ruimte. 
 
Wat moet beter? 
We verwachten van het bestuur en de scholen dat ze laten zien of de 
leerlingen zich bij schoolverlaten op sociaal en maatschappelijk gebied 
voldoende ontwikkeld hebben. Op dit moment kunnen ze dat niet, 
omdat een schooleigen norm ontbreekt om deze onderwijsresultaten 
vast te stellen. 
 
Wat kan beter? 
Wij geven het bestuur in overweging om in de meerjarenbegroting 
een duidelijke verbinding te leggen met het strategisch beleid. In het 
volgende jaarverslag kan het bestuur daarnaast meer 
aandacht besteden aan de verantwoording over de besteding van de 
middelen passend onderwijs en de effecten daarvan. De intern 
toezichthouder geven wij in overweging om in het volgende 
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding van de rijksmiddelen en het toezicht daarop in het 
jaarverslag te verantwoorden. 
 
Bestuur, teamleiders en teamleden zetten zich met veel enthousiasme 
in voor schoolontwikkeling. Dat is mooi, maar alle plannen moeten 
wel uitvoerbaar zijn. We raden daarom aan om duidelijke keuzes te 
maken en prioriteiten te stellen. Ook kan het bestuur het 
kwaliteitszorgsysteem op sommige punten misschien minder 
complex inrichten. In verhouding tot de grootte van de scholen is het 
nu wel erg uitgebreid. 
 
Vervolg 
Het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen bij Stichting R.K. 
Mytylschool Roosendaal geeft de inspectie geen aanleiding om het 
toezicht te intensiveren. Wel hebben we het bestuur twee 
herstelopdrachten gegeven met het verzoek ons te informeren over 
de maatregelen die genomen zijn om de tekortkomingen op te heffen. 
Het bestuur is in principe over vier jaar weer aan de beurt voor een 
inspectieonderzoek. Voor de scholen bestaat de mogelijkheid dat zij 
binnen die vier jaar geselecteerd worden voor een stelselonderzoek. 
Ook kan de jaarlijkse prestatieanalyse risico's laten zien die nader 
onderzoek op een school nodig maken. Daarover nemen we dan 
contact op met het bestuur. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in juni/juli 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal. Het bestuur is 
een zogenoemde éénpitter met een directeur-bestuurder die sturing 
geeft aan een so- en vso-school onder één brin. 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 het niveau van het 
bestuur (i.c. de directeur-bestuurder) 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. Aangezien er sprake is 
van een directeur-bestuurder valt het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie van het bestuur samen met dat van de directie van de 
school. We beoordelen de standaarden binnen dit kwaliteitsgebied 
daarom alleen op bestuursniveau. 

Om de standaarden van Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen 
beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het niveau van het 
bestuur, maar onderzoeken we tevens de onderwijskwaliteit van de 
twee scholen (so en vso) waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. 
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Standaard Onderzocht Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces SO SO VSO VSO 

OP1 Aanbod ●  

OP2 Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding 

 ● 
 

OP3 Didactisch handelen ●  

OP5 Onderwijstijd   

OP6 Samenwerking ●  

OP7 Praktijkvorming/Stage   

OP8 Toetsing en afsluiting  
 

 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid   

SK2 Pedagogisch klimaat  ● 
 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten   

OR2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

 ● 
 

OR3 Vervolgsucces   

 
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij so en vso 
Mytylschool Roosendaal. We hebben de onderzoeken ingericht als 
verificatieonderzoeken. 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; het onderzoek laat zien of het 
bestuur voldoende informatie heeft over de school en of zijn sturing 
op de kwaliteit in de praktijk werkt. In de tweede plaats geeft het ons 
zicht op de onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek 
bij de scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van 
deze scholen betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie 'De Staat van 
het Onderwijs'. Aangegeven is welke standaarden we 
hebben onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. Op bestuursniveau hebben we gesproken met 
de directeur-bestuurder. Bij dit gesprek waren de teamleiders van de 
so- en vso-school aanwezig. Ook vonden er gesprekken plaats met de 
voorzitter en een lid van de raad van toezicht en enkele leden van 
de medezeggenschapsraad. Tijdens de verificatieonderzoeken hebben 
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we lessen bezocht en gesproken met de teamleiders en een 
vertegenwoordiging van teamleden, onder wie leraren en leden van 
de commissie voor de begeleiding. Op de so-school hebben we de 
standaarden Aanbod, Didactisch handelen en Samenwerking 
onderzocht gekoppeld aan het thema 'onderwijs aan leerlingen met 
ernstig meervoudige beperkingen (emb)'. Hierbij hebben we ook een 
combinatiegroep so-vso betrokken. Op de vso-school hebben we de 
standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Pedagogisch 
Klimaat en Sociale en maatschappelijke competenties onderzocht 
gekoppeld aan het thema 'Pedagogisch handelen'. 
 
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 in dit 
hoofdstuk opgenomen. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de 
twee 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. 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. Omdat Kwaliteitszorg en 
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie 
op schoolniveau, laten we de beschrijving hiervan op schoolniveau 
achterwege. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
De standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur van het 
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie waarderen we als Goed. De 
standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als Voldoende. 
We concluderen daarmee dat de sturing op de onderwijskwaliteit van 
de so- en vso- scholen van Mytylschool Roosendaal van goede 
kwaliteit is. Het beeld dat het bestuur zich heeft gevormd over de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen komt grotendeels overeen 
met ons beeld. Bovendien zijn de missie, de visie en de 
beleidsvoornemens van het bestuur ook in de ontwikkeltrajecten op 
de scholen waar te nemen. Het bestuur voldoet daarnaast aan de 
eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. We zien op de korte 
of middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit van 
stichting R.K. Mytylschool Roosendaal. Ook de financiële 
rechtmatigheid is in orde. 

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: 

• Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

• Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

• Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

 
 

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. Bij Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal 
waarderen we de standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur als 
Goed en de standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als 
Voldoende. Hieronder lichten we onze conclusies per standaard toe. 
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KA1 Kwaliteitszorg 
 
De kwaliteitszorg van het bestuur waarderen we als Goed. Het bestuur 
heeft een cyclisch systeem van kwaliteitszorg ingericht waarmee het 
de basiskwaliteit op de so- en vso-school kan waarborgen. Daarnaast 
weet het bestuur nog vele andere ambitieuze doelen te realiseren. 
 
Aan de basis van het kwaliteitszorgsysteem van bestuur en scholen 
ligt de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs (kso), waarvoor de school in 
mei 2019 als eerste zogenoemde 'éénpitter' gecertificeerd is. Deze 
kwaliteitsnorm zorgt onder andere voor de toepassing van uniforme 
processen en procedures en voor een cyclische werkwijze van 
plannen, uitvoeren, controleren en maatregelen nemen. 
 
Binnen de organisatie zijn diverse instrumenten en procedures in 
gebruik die het bestuur goed zicht geven op de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen. Zo vinden er audits plaats en 
tevredenheidonderzoeken onder medewerkers, ouders, leerlingen en 
stakeholders. Ook verzamelen en analyseren de 
scholen resultaatgegevens. Daarnaast onderhoudt het bestuur 
intensieve contacten met de twee teamleiders. Omdat er sprake is van 
een bestuur in de hoedanigheid van een directeur-bestuurder die vaak 
zelf in de scholen en bij overleggen aanwezig is, vormt het bestuur 
ook vanuit eigen waarneming kwaliteitsbeelden. 
 
Het bestuur biedt brede kaders voor schoolontwikkeling vanuit een 
strategisch meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks wordt op een 
beleids(evaluatie)dag aan alle personeelsleden een beleidsbrief 
gepresenteerd om op basis daarvan met elkaar de ambities voor het 
komende schooljaar concreet uit te werken. Het bestuur en de school 
werken planmatig aan toetsbare doelen middels project- en 
actieplannen gekoppeld aan verschillende domeinen die op de 
primaire processen van het onderwijs en van de organisatie als geheel 
van toepassing zijn. Beleids- en procesdocumenten zijn overzichtelijk 
in een zogeheten 'kwaliteitsbieb' opgenomen, waarvoor een 
documentbeheerder is aangesteld. 
 
Inhoudelijk ligt onder de kwaliteitszorg een visie met kernwaarden en 
uitgangspunten voor onderwijs en zorg die passen bij wat de 
leerlingen van de Mytylschool Roosendaal nodig hebben. 
Veranderingen in de doelgroep, zoals een toename van het aantal 
leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb) en van 
leerlingen met gedragsproblemen hebben tot een bijstelling van die 
visie geleid. Het bestuur laat zich inspireren door de uitwisseling met 
andere mytylscholen binnen een landelijke kennisgroep. Ook staat het 
bestuur open voor verdere visieontwikkeling door contacten met 
externe deskundigen in binnen- en buitenland. Bovendien werkt de 
Mytylschool Roosendaal binnen eenzelfde gebouw intensief samen 
met partners van revalidatie en zorg vanuit de principes van één kind 
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één plan. Van het Landelijk Overleg Onderwijs & Kinderrevalidatie 
hebben het revalidatiecentrum en de mytylschool hiervoor een 
keurmerk ontvangen. Duidelijke afspraken en werkwijzen met deze 
partners zijn in het kwaliteitszorgsysteem verankerd. Ook betrekt het 
bestuur deze partners bij de beleidsvorming en -evaluatie van het 
onderwijs en heeft het samen met hen een gezamenlijke visie 
ontwikkeld op partnerschap met ouders. 
 
Naast alle bovengenoemde pluspunten waardoor er met recht sprake 
is van een goed kwaliteitszorgsysteem van het bestuur, benoemen 
we enkele aandachtspunten. De complexiteit aan beleidsvoornemens 
en plannen vraagt om keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat geldt 
ook voor de 'kwaliteitsbieb' die een omvangrijk geheel aan 
documenten bevat die wellicht niet allemaal even relevant zijn. 
Daarnaast staat de uitvoering van klassenbezoeken en audits soms 
onder druk, omdat de benodigde capaciteit niet beschikbaar blijkt. 
Deze activiteiten vinden dan wel plaats, maar niet zo vaak als volgens 
een - misschien te volle - planning beoogd werd. Tot slot kan het 
bestuur een betere relatie leggen tussen het meerjarenbeleidsplan en 
het schoolplan. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer? 
 
De kwaliteitscultuur van het bestuur krijgt van ons eveneens de 
waardering Goed. Onder de aansturing van een bevlogen directeur-
bestuurder heeft de organisatie de afgelopen jaren een professionele 
ontwikkeling doorgemaakt. 
 
De Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal kent een heldere 
organisatiestructuur met een duidelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden. Het management bestaat uit een directeur-
bestuurder en twee teamleiders. Recent hebben enkele leraren de rol 
van afdelingscoördinator gekregen. Dit is een van de manieren 
waarop het bestuur het eigenaarschap en de betrokkenheid van de 
teamleden wil vergroten. Dit gebeurt onder andere ook door 
teamleden aan werkgroepen te laten deelnemen en door hen op een 
jaarlijkse studiedag bij de beleidsbrief te betrekken. Ook de al eerder 
genoemde 'kwaliteitsbieb', een brochure over kwaliteitszorg en 
posters aan de muren dragen ertoe bij dat beleidszaken eenvoudig te 
vinden zijn en onder de aandacht blijven. Dat is tevens van belang 
voor nieuwe leraren die zich zo gemakkelijk op de hoogte kunnen 
stellen van bestaande procedures en afspraken. 
 
Daarnaast heeft het bestuur serieus werk gemaakt van een teambrede 
ontwikkeling van het kwaliteitsbewustzijn gedurende het traject voor 
kso-certificering. Bestuur en scholen hebben dit traject zorgvuldig 
doorlopen om het effect te laten hebben tot op het niveau van de 
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dagelijkse onderwijspraktijk. Tijdens de gesprekken met de twee 
teamleiders en een vertegenwoordiging van teamleden was duidelijk 
te merken dat zij zich het kwaliteitsdenken hebben eigen gemaakt. 
 
Dat er een goede kwaliteitscultuur is, blijkt ook uit de ruime aandacht 
voor professionalisering en kennisdeling. Het bestuur stimuleert en 
faciliteert scholingsactiviteiten en opleidingstrajecten. In 
samenwerking met de Hogeschool Utrecht krijgt een groep leraren 
met master SEN (Special Educational Needs) de gelegenheid om 
rondom relevante ontwikkelthema’s professionele 
leergemeenschappen op te zetten en te begeleiden. Verder heeft de 
school een jaar geleden een interne gids gemaakt, waarin de talenten 
van medewerkers opgenomen zijn met het doel om kennis te halen, te 
brengen en te delen. Met datzelfde doel zijn er ook studiedagen, een 
kenniscafé, een kennismarkt en artikelen in de nieuwsbrieven. 
Bovendien heeft de school een aantal jaren geleden intervisie en 
collegiale consultatie geïmplementeerd. 
 
In het kader van goed werknemerschap draagt het bestuur zorg voor 
een goed functionerende gesprekkencyclus en een adequate werving 
en selectie van nieuw personeel. In de komende tijd zullen veel oudere 
teamleden wegens pensionering de organisatie verlaten. Het bestuur 
wil reserves inzetten om de nieuwe personeelsleden gestructureerd in 
te werken. Om de continuïteit van kennis en expertise te waarborgen, 
wil het daarbij de ervaren oudere teamleden als coaches inzetten. 
Ondanks het feit dat er ook in de regio Roosendaal sprake is van 
lerarentekort, weet het bestuur op dit moment de vacatures voor 
nieuwe leraren nog goed in te vullen. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school? 
 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen we als 
voldoende. Het bestuur legt intern en extern op verschillende 
manieren verantwoording af en voert met alle belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie een open dialoog. 
 
Het bestuur heeft de tegenspraak van de raad van toezicht en de 
medezeggenschapraad goed georganiseerd. Regelmatig voert het 
bestuur met deze geledingen inhoudelijke gesprekken over diverse 
facetten van financiën en onderwijs. Als input voor de dialoog maakt 
het bestuur managementrapportages. Ook tussen coördinatoren en 
teamleiders en tussen teamleiders en directeur-bestuurder vinden 
kritische dialogen plaats. Daarnaast legt het bestuur verantwoording 
af aan de partners van revalidatie en zorg via de evaluaties van de 
samenwerking. De scholen zijn verbonden aan acht 
samenwerkingsverbanden. Bij vier van deze acht, waaronder de 
meeste leerlingen vallen, is het bestuur actief betrokken op bestuurlijk 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

4,37 5,22 7,74 7,05 6,57 6,14 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,84 0,87 0,91 0,91 0,90 0,90 

Weerstandsvermogen < 5% 81,3% 81,1% 81,8% 82,9% 80,5% 76,3% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

6,5% 5,5% 5,5% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,3% -1,9% 1,6% -4,2% -4,7% -4,6% 

niveau. De teamleiders en sommige teamleden zijn op de andere 
niveaus vertegenwoordigd. 
 
Op verschillende originele manieren informeert het bestuur de 
buitenwereld over zaken waar de organisatie trots op is. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld op de website, met een filmpje en in een magazine. 
Tijdens het onderzoek ontbraken in de schoolgidsen van so en vso 
Mytylschool Roosendaal data over opbrengsten. Ook bevatten de 
gidsen toen geen informatie over de effecten van de 
verbeteractiviteiten die de school in het afgelopen jaar heeft 
doorgevoerd. Het bestuur kreeg de opdracht deze tekortkoming op te 
heffen en heeft dat in de conceptfase van het rapport ook gedaan. 

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. 

Financiële continuïteit 
In navolgende tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur uit 
de jaarverslaggeving 2017 opgenomen en afgezet tegen de 
signaleringswaarden die wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
Continuïteitsparagraaf 
Het bestuur heeft in de continuïteitsparagraaf een 
meerjarenbegroting opgenomen met korte toelichtingen op diverse 
posten. Daarin is een duidelijke verbinding met het strategisch beleid 
echter niet goed zichtbaar. Wij geven het bestuur in overweging de 
continuïteitsparagraaf verder te verbeteren door een duidelijke 
verbinding te maken tussen de meerjarenbegroting en de 
doelstellingen vanuit het strategisch beleid in de jaarverslagen vanaf 
2019. 
 
Volgens het jaarverslag 2018 bedraagt het resultaat over 2018 
€ 320.566 positief. Dat is € 494.068 hoger dan de begroting 2018. Dit 
komt door hogere baten van € 354.635 en lagere lasten van 
€ 139.433. Uit de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag 2018 blijkt 
dat het bestuur voor 2019 t/m 2021 per saldo een positief 
exploitatiesaldo begroot en dat de vermogenspositie van Stichting 
R.K. Mytylschool Roosendaal onverminderd goed blijft. 

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 R.K. Mytylschool Roosendaal 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 R.K. Mytylschool Roosendaal 
om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. 
Bevoegdheden die het 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. Een inhoudelijk verslag over de uitkomsten van het 
toezicht op de doelmatige besteding van rijksmiddelen hebben wij 
niet aangetroffen in het jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern 
toezichthouder aandacht te besteden aan de verantwoording van het 
toezicht daarop in de jaarverslagen vanaf 2019. 
 
Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur heeft in 2017 € 572.119 aan middelen passend onderwijs 
ontvangen van de samenwerkingsverbanden. In het jaarverslag 2017 
heeft het bestuur geen verantwoording afgelegd over de inzet van 
deze middelen en de effecten hiervan. Wij geven het bestuur daarom 
in overweging hier aandacht aan te besteden in de jaarverslagen vanaf 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur/school 

Bestuur 
so en vso Mytylschool Roosendaal 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
 
Artikel 22 WEC 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
scholen zich in de schoolgids aan 
ouders verantwoorden over hun 
onderwijsresultaten en over de 
effecten van verbeteractiviteiten. 
 
Het bestuur informeert de inspectie 
over de maatregelen die het 
genomen heeft om de tekortkoming 
op te heffen. 

Het bestuur heeft de tekortkoming in 
de conceptfase van het rapport 
opgeheven. Wij hebben het rapport 
hierop aangepast. 

School 

vso Mytylschool Roosendaal 
 
OR2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 
 
Artikel 11, derde en vierde lid, artikel 
21, vierde lid, artikel 41a, zevende lid, 
WEC; artikel 4 en 
artikel 5, Onderwijskundig besluit 
WEC. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
school vaststelt of de schoolverlaters 
de sociale en maatschappelijke 
competenties behalen op het niveau 
dat ten minste in overeenstemming 
is met een norm die past bij de 
kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. 
 
Het bestuur informeert de inspectie 
over de maatregelen die het 
genomen heeft om de tekortkoming 
op te heffen. 

-- 

2019. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting R.K. 
Mytylschool Roosendaal 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 
R.K. Mytylschool Roosendaal leidt de weging van de beschikbare 
informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten 
verificatieonderzoeken 

3 . 

De onderzoeken ter verificatie van het kwaliteitszorgsysteem van het 
bestuur, hebben we uitgevoerd op so en vso Mytylschool Roosendaal. 
Het accent lag op de verificatie van twee thema’s waarop de scholen 
zich in de afgelopen tijd binnen de kwaliteitscyclus van het bestuur 
ontwikkeld hebben: 

1. Het onderwijs (aanbod) voor de doelgroep ernstig meervoudig 
beperkte leerlingen (emb) bij de so-groepen en een so/vso 
combinatiegroep; 

     2.  Het pedagogisch handelen bij de vso-groepen. 
 
Het bestuur heeft ons bij het startgesprek en aan de hand van 
documenten een beeld verstrekt van de positieve resultaten van de 
ontwikkeltrajecten op bovengenoemde thema's. Dit beeld komt in 
hoge mate overeen met wat wij in de onderwijspraktijk hebben 
waargenomen. Ook was duidelijk te merken dat de visie en het beleid 
van het bestuur volledig tot op de werkvloer doorwerken. 
 
Het bestuur signaleerde een toename van het aantal leerlingen, in het 
bijzonder van de emb-leerlingen. Om deze doelgroep een passend 
onderwijsaanbod te kunnen bieden, stelde het bestuur een werkgroep 
aan. De inspanning van de betrokkenen hebben geleid tot een 
gezamenlijke visie en een handboek emb. Hierin zijn de doelstellingen 
en de werkwijze voor het onderwijs aan emb-leerlingen vastgelegd. In 
de praktijk blijkt dit handboek een document van grote waarde dat 
op basis van opgedane ervaringen bijgesteld en verder verbeterd 
wordt. Bijzonder is de werkwijze met een multidisciplinair team dat 
vanuit verschillende deskundigheden bijdraagt aan de uitvoering en 
verdere ontwikkeling van onderwijs en zorg in gezamenlijkheid. 
 
Ook op het thema pedagogisch handelen is met succes gestuurd. We 
zagen de positieve effecten van nieuwe verworvenheden als een 
pedagogische standaard, gevisualiseerde schoolregels en een aanpak 
voor groepsvorming. Deze procedures zorgen ervoor dat directie en 
team dezelfde taal spreken en dat het pedagogisch klimaat op 
uniforme wijze vorm en inhoud krijgt. Ook geven ze houvast aan 
nieuwe leraren en assistenten. Het goede pedagogisch handelen van 
de leraren en het sterke pedagogische klimaat dat zij weten te 
realiseren, maakt de school voor de leerlingen een oefenplaats om 
sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen. We hebben 
daarvan goede voorbeelden gezien. Sinds kort volgt de school de 
sociale ontwikkeling van de leerlingen met een genormeerd 
instrument. Het bestuur kan echter nog niet inzichtelijk maken of de 
groep schoolverlaters op sociaal en maatschappelijk gebied de 
beoogde eindresultaten behaald heeft. 
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Bovenstaande constateringen hebben bijgedragen tot de oordelen op 
de standaarden voor Kwaliteitszorg en ambitie (KA1, KA2 en KA3) op 
bestuursniveau en deze zijn verwerkt in de toelichting bij deze 
oordelen op pagina 11 tot en met 14 van dit rapport. 
 
Voor de standaarden die we voor verificatie geselecteerd hebben, 
geven we een kwaliteitsoordeel. Hieronder lichten we onze oordelen 
toe. 

3.1. Mytylschool Roosendaal SO 

Bij het onderwijs aan leerlingen met ernstige meervoudige 
beperkingen hebben we in het so en in één combinatiegroep so-
vso van Mytylschool Roosendaal de standaarden Aanbod (OP1), 
Didactisch handelen (OP3 en Samenwerking (OP6) geverifieerd. We 
concluderen dat de school op deze drie standaarden goede kwaliteit 
realiseert. 

Mytylschool Roosendaal heeft een aangepast aanbod voor de emb-
groepen, waarmee zij naar onze mening veel recht doet aan de 
kenmerken en onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Dat blijkt ook 
uit het handelen van leraren en uit de goede samenwerking met 
verschillende betrokkenen om het onderwijs aan deze doelgroep te 
optimaliseren. 
 
Passend en gedifferentieerd aanbod 
De standaard Aanbod (OP1) waarderen we als Goed. Mytylschool 
Roosendaal realiseert een passend en gedifferentieerd aanbod, 
waarbij zij moderne communicatiemiddelen inzet om het leren meer 
betekenisvol te maken. 
 
Het aanbod voor de emb-leerlingen is gebaseerd op de kerndoelen en 
eigentijds. Mytylschool Roosendaal werkt met passende leerlijnen 
voor zowel de laag-functionerende leerlingen als de overige 
leerlingen. Op die manier zorgt zij voor een goede verdeling en 
samenhang van de lesstof over de leerjaren heen. De school heeft de 
leerlijnen voor haar emb-leerlingen aangepast en de focus gelegd op 
de andersoortige onderwijsbehoeften van deze doelgroep. Zo zijn er 
extra tussendoelen geformuleerd om recht te doen aan de kleine 
stapjes waarmee de emb-leerlingen in hun ontwikkeling vooruit gaan. 
In haar aanbod zorgt de school voor een betere aansluiting bij die 
kleine stapjes. Voor emb-leerlingen die dat aankunnen, besteedt de 
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school meer aandacht aan taal- en rekenvaardigheden. 
 
Een sterk punt in het aanbod is de focus op communicatie, gebaseerd 
op de visie dat het vergroten van de communicatiemogelijkheden de 
zelfstandigheid bevordert en de leefwereld groter maakt. De school 
maakt gebruik van ondersteuning met gebaren en zet voor iedere 
emb-leerling bewust een iPad in. Leraren en leerlingen maken 
bijvoorbeeld gebruik van de iPads voor hun lesstof en daarnaast als 
communicatiemiddel. Leerlingen die niet kunnen spreken, gebruiken 
de iPad ook als spraakcomputer voor eenvoudige zinnen. 
 
Goede lessen 
Het Didactisch handelen (OP3) is van goede kwaliteit. Aan de basis van 
het onderwijs op de school liggen een gemeenschappelijk gedragen 
visie en principes van waaruit de onderwijsleersituaties vorm en 
inhoud krijgen. 
 
Leraren gebruiken de beschikbare informatie over leerlingen uit onder 
andere het ontwikkelingsperspectief voor de inrichting van het 
onderwijs. Ze stellen groepsplannen op voor de hoofdvakken en 
zorgen voor een aanbod op maat, waarbij ook gezamenlijke instructie 
wordt geboden. Het ontwikkelingsperspectief bevat onder meer 
informatie over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. In de 
door ons bijgewoonde lessen was goed zichtbaar dat elke leerling op 
zijn of haar niveau werd aangesproken. Waar leerlingen zelfstandig 
met een opdracht aan het werk konden, werd dat gestimuleerd. Als 
leerlingen hulp nodig hadden om een opdracht uit te voeren, werd die 
ondersteuning geboden. Leerlingen waren actief en zeer betrokken bij 
de les. We zagen instructie op maat, vaak ondersteund met gebaren 
en daarnaast werd de onderwijstijd effectief ingezet. Vanwege de 
(medische) problematiek van leerlingen krijgen leerlingen ook extra 
zorg in de klas. Voor de inrichting van de lessen maakt de school 
uitstekend gebruik van verschillende disciplines om doelgericht 
onderwijs te bieden, zoals logopedie en fysiotherapie. 
 
Brede samenwerking 
Ook voor de standaard Samenwerking (OP6) geven wij de waardering 
Goed. Bij het onderwijs aan de emb-leerlingen zijn veel verschillende 
partijen betrokken: gemeente, samenwerkingsverband, ouders, 
zorgaanbieders. De school heeft een goede manier gevonden om al 
die partijen actief deel te laten uitmaken van het team dat onderwijs 
biedt aan de emb-leerlingen. 
 
Om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs vindt 
de school het belangrijk te werken vanuit de context van het kind. 
Leerdoelen krijgen dan voor hen meer betekenis. Zo betrekt de school 
ouders bij het onderwijs door de iPad in te zetten voor communicatie 
tussen school en hen. Leerlingen kunnen samen met hun ouders foto's 
maken van hun belevenissen thuis en die op school vervolgens laten 
zien en bespreken. Bovendien werkt de school ook met thema's die 
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een schakel vormen tussen de leefwereld van de leerlingen en het 
onderwijsprogramma dat hen helpt zich te ontwikkelen. 
 
Ook bij de inrichting van het onderwijsaanbod zijn verschillende 
partijen betrokken. In de geobserveerde lessen hebben we mooie 
voorbeelden gezien van de inzet van de verschillende disciplines 
binnen de school. Zo gaf een logopediste een les taal, waarbij 
omgevingsbewustzijn centraal stond. De leraar, onderwijsassistent en 
zorgondersteuners boden de leerlingen tijdens die les ondersteuning 
en hulp waar nodig. De iPad werd hierbij ingezet om alle leerlingen 
deelgenoot te laten zijn van de uitvoering van een opdracht als zich 
dat buiten hun gezichtsveld afspeelde. Alle betrokkenen gaven aan 
een duidelijke meerwaarde van die samenwerking te ervaren, in het 
belang van de leerling en voor deskundigheidsbevordering. 

3.2. Mytylschool Roosendaal VSO 

Van de onderzochte standaarden beoordelen we Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2) als Voldoende en Sociale en 
maatschappelijke competenties (OR2) als Onvoldoende. De standaard 
Pedagogisch klimaat (SK2) waarderen we als Goed. 

VSO Mytylschool Roosendaal hanteert een systeem van leerlingenzorg 
dat ruim voldoet aan de vereiste basiskwaliteit. 
 
De school heeft haar zorgstructuur cyclisch ingericht en helder 
vastgelegd. Onder regie van de commissie voor de begeleiding, waar 
ook de directeur-bestuurder deel van uitmaakt, worden de afspraken 
rondom leerlingenzorg nageleefd. Daarbij hanteert de school de 
zogenoemde 4D (data, duiden, doelen, doen) systematiek in het kader 
van opbrengstgericht werken. Voor het zicht op de ontwikkeling en 
begeleiding van de leerlingen heeft de school in de afgelopen jaren 
een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem in gebruik genomen. Ook heeft 
zij recent een genormeerd instrument ingevoerd om de sociale 
ontwikkeling van de leerlingen in beeld te brengen. De school zit nu in 
de fase om de gerealiseerde veranderingen te optimaliseren en te 
borgen. Dat betekent onder andere een verdere verbetering van het 
transitieplan zoals het ontwikkelingsperspectief in het vso genoemd 
wordt. Dat document is nu erg uitgebreid en beschrijvend. Het is 
positief dat de school met de partners van revalidatie en zorg werkt 
volgens de principes van één kind één plan. Dat betekent onder 
andere ook dat er sprake is van een gezamenlijke intake en 
startprocedure. 
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Het pedagogisch klimaat van de vso-school wordt gekenmerkt door 
sterke eigen aspecten van kwaliteit die de waardering Goed 
ruimschoots rechtvaardigen. 
 
Aan de basis van het pedagogisch klimaat ligt een heldere kijk op wat 
de leerlingen in het vso nodig hebben. Vanuit die visie stelt de school 
zich tot doel te bevorderen dat de leerlingen naar hun mogelijkheden 
zelfstandig, medeverantwoordelijk en zelfredzaam worden. We 
hebben veel goede voorbeelden gezien hoe de school aan die 
ontwikkeling van de leerlingen werkt. Zo zetten de leraren hun 
pedagogische vaardigheden en moderne middelen als iPads adequaat 
in om leerlingen te stimuleren mee te denken en zelf te doen. Ook 
werkt de school bij leerlingen met gedragsproblemen met een plan 
van aanpak. Dit helpt niet alleen de teamleden maar ook de leerlingen 
zelf om beter grip te krijgen op moeilijke situaties en escalaties te 
voorkomen. 
 
Heel bijzonder is het nieuwe gebouw dat achter het bestaande 
schoolgebouw geplaatst is omdat er meer ruimte nodig was voor de 
vso-groepen. In plaats van extra lokalen aan te bouwen, heeft het 
bestuur bewust gekozen voor een apart gebouw dat met de inbreng 
van de leerlingen tot stand gekomen is. Binnenin is een leeromgeving 
gecreëerd die past bij de leeftijd en de transitiefase van de vso-
leerlingen met goede mogelijkheden voor praktijkvorming en interne 
stages, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak van het gebouw. 
 
Ten slotte is het een opmerkelijk initiatief van de school om de 
methodiek ‘Person Driven Planning’ in te zetten. Hiermee helpt de 
school een leerling om zijn eigen toekomst vorm te geven met de 
ondersteuning en actieve betrokkenheid van professionals, ouders, 
vrienden en anderen die in het leven van de jongere belangrijk zijn. 
In een gesprek met de leerling staan zijn of haar wensen, dromen en 
verwachtingen centraal. Van daaruit wordt verkend hoe de jongere op 
eigen kracht en met hulp van een sociaal netwerk tot zo groot 
mogelijke maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing 
kan komen. 
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De leerlingen van vso Mytylschool Roosendaal krijgen voldoende 
kansen om zich sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen. Het is 
echter niet duidelijk welke eindresultaten de schoolverlaters 
op sociaal en maatschappelijk gebied behaald hebben en of deze 
resultaten toereikend zijn. 
 
Tot voor kort gebruikte de school een zml-leerlijn voor sociale 
competenties. Afgelopen schooljaar is hiervoor een genormeerd 
instrument in de plaats gekomen. Daarnaast volgt de school de 
ontwikkeling van sociale competenties en werknemersvaardigheden 
aan de hand van een competentielijn voor de praktijkvakken en 
stages. Gedurende de schoolloopbaan houdt de school zo voldoende 
zicht op wat de leerlingen op de vakoverstijgende leergebieden 
bereiken. Waar nodig, plant zij verbeteracties om te proberen 
competenties die niet behaald zijn, alsnog te bereiken. 
 
De school legt de leeropbrengsten van alle leerlingen jaarlijks in een 
rapportage vast. Het zijn cognitieve en leergebiedoverstijgende 
onderwijsresultaten. De rapportage maakt inzichtelijk of de leerlingen 
de verwachte voortgang op de vak- en vormingsgebieden laten zien. 
Voor de vakoverstijgende leergebieden is dat lang niet altijd het geval. 
In de rapportage worden de schoolverlaters niet expliciet 
onderscheiden. We verwachten van een school dat ze de 
eindresultaten van de leerlingen in beeld brengt en deze afzet tegen 
een schooleigen norm. Uit de opbrengstendata is niet op te maken 
welke sociale en maatschappelijke competenties de schoolverlaters 
bereikt hebben en in hoeverre bestuur en school daarover tevreden 
zijn (Artikel 11, derde en vierde lid WEC e.o.). Om deze reden 
beoordelen we de standaard sociale en maatschappelijke 
competenties als Onvoldoende. Bij vso Mytylschool Roosendaal gaat 
het ieder jaar om kleine aantallen schoolverlaters verspreid over 
verschillende profielen. Om zinvolle conclusies te kunnen trekken, is 
het misschien beter om de eindresultaten over meerdere jaren samen 
te voegen. 
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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. 
 
Dank voor de toezending conceptrapport “Vierjaarlijks onderzoek” 
van de Stichting R.K. Mytylschool te Roosendaal. Het rapport is met 
de betrokkenen besproken.  Wij kunnen ons vinden in de resultaten 
van het onderzoek. Enige opmerkingen /aanvullingen: 
 

• Blz 3/23  Wat kan beter? 
 
Wij nemen uw advies ter harte. In de begroting 2019 / 
meerjarenraming 2020 - 2022 is een eerste aanzet gegeven tot een 
transparante verbinding tussen het strategisch beleidsplan, 
schoolplan en de meerjarenraming van de stichting. Door duidelijke 
doelen en resultaten SMART te formuleren met daaraan gekoppeld de 
verwachte inzet van mensen en financiële middelen verwachten wij 
zowel de sturing als de kwaliteit van onze verantwoording – in het 
bijzonder de continuïteitsparagraaf -  te kunnen versterken. 
 
In het jaarverslag 2019 zullen wij aandacht schenken aan de 
doelmatigheid van de besteding van de rijksmiddelen en het toezicht 
daarop. Ook de inzet van de middelen van de 
samenwerkingsverbanden en de effecten daarvan zullen in het 
jaarverslag 2019 een plaats krijgen. 
 

• Blz 16/23  afspraken voor het vervolgtoezicht 
 
-  Onderdeel KA3 Verantwoording en Dialoog 
In de schoolgids 2019-2020 van SO en VSO is in het kader van 
verantwoording melding gemaakt van de onderwijsresultaten. 
De schoolgidsen zijn toegevoegd aan het Internet Schooldossier. 
 
-Onderdeel OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 
Het bestuur zal in overleg met de teamleider VSO en het VSO-team 
een norm vaststellen m.b.t. sociale en maatschappelijke competenties 
voor de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid. De reeds 
aanwezige meetinstrumenten die gehanteerd worden om de sociale 
en maatschappelijke competenties van leerlingen in beeld te brengen 
en de kadernotitie uitstroomgericht onderwijs, zullen als onderlegger 
dienen. 
 
Het vaststellen van een passende norm is als doelstelling opgenomen 
in het VSO jaarplan. De Mytylschool Roosendaal zal binnen het 
leernetwerk van de Kennisgroep Speciaal een discussie starten mbt de 
norm t.a.v. bovengenoemde competenties teneinde een norm te 
ontwikkelen die binnen de huidige maatschappelijke context past. 
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De volgende ambitie zal opgenomen worden in het nieuwe 
schoolplan VSO: 
 
De Mytylschool Roosendaal monitort jaarlijks of de schoolverlaters de 
vastgestelde norm m.b.t. sociale en maatschappelijke competenties 
behaald hebben. We passen de werkwijze, het handelen en ons 
 aanbod indien nodig hierop aan.  
Met de uitstroomvoorzieningen zullen we een actieve dialoog voeren 
om ook zicht en feedback te krijgen van de naschoolse resultaten. 
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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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