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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 Happy Kids Education. 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? 
Happy Kids heeft een roerige tijd achter de rug. Alle mensen die wij 
gesproken hebben zeggen dat het sinds dit schooljaar weer rustig 
binnen de school is. Dit lijkt onder meer te komen doordat er nieuwe 
leraren zijn aangesteld. 
 
Deze leraren werken op een prettige manier met elkaar samen. Ook 
besteden ze veel tijd met elkaar aan het verbeteren van het 
onderwijs. De lessen die ze geven zijn interessant en uitdagend voor 
een groot deel van de leerlingen. 
 
Daarnaast werkt de school op een fijne wijze samen met ouders en 
deskundigen van buiten de school om het onderwijs beter te maken. 
 
Ten aanzien van het financieel beheer zien wij op dit moment op basis 
van de ontvangen informatie dat het bestuur nu en in de nabije 
toekomst kan voldoen aan de financiële verplichtingen om het 
onderwijs te verzorgen. Met het bestuur zijn gesprekken gevoerd over 
de volgende punten die hierbij van belang zijn: de omvang van de 
liquide middelen, de vrijwillige ouderbijdrage en de 
leerlingenaantallen. Uit gesprekken met de bestuurder blijkt dat zij 
zich bewust is van deze punten en geeft zij aan dat de activiteiten erop 
gericht zijn om financieel gezond te zijn en te blijven. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur heeft nog niet op alle punten voldoende zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs. Daarom geven wij het bestuur de 
opdracht om de kwaliteitszorg te verbeteren. 
 
Voor sommige leerlingen wordt de leerstof te compact aangeboden. 
Zij hebben behoefte aan een uitgebreider aanbod. Het 
bestuur voorziet hier nog niet in en moet dit herstellen. 
 

Bestuur: Happy Kids Education 
Bestuursnummer: 42768 

School onder bestuur: Happy Kids 
 
Totaal aantal leerlingen: 44 
(Teldatum: 1 oktober 2019) 
 
BRIN: 31JK 
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Wat kan beter? 
Het team van de school geeft aan dat ze de lessen beter kunnen laten 
aansluiten op de wijze waarop de leerlingen leren. Dit zijn wij met hen 
eens. De leraren bespreken dagelijks met elkaar hoe ze dit kunnen 
verbeteren. 
 
De continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag van het bestuur is 
niet geheel volledig. Een aantal onderdelen kan worden verbeterd. 
 
Vervolg 
In 2021 voeren wij een gesprek met het bestuur van Happy Kids 
Education. Wij bekijken dan of het bestuur heeft voldaan aan de 
herstelopdracht. 
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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 november 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij Happy Kids Education. 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 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 bestuursniveau en 
op schoolniveau. 
 
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier 
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om deze 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. 
 
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; 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 
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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  

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. 
In onderstaande tabel is aangegeven 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, 
ondersteuners, ouders, consulent van het samenwerkingsverband, 
leden van de raad van toezicht, leden van de medezeggenschapsraad 
en uiteraard ook met de bestuurder. Daarnaast hebben wij 
verschillende lessen bezocht. 
 
We voeren voor het eerst sinds het bestaan van stichting Happy Kids 
Education een vierjaarlijks onderzoek uit bij het bestuur en op 
de Happy Kids-basisschool. De school is in januari 2017 gestart als 
niet-bekostigde school. Vanaf augustus 2018 is de Happy Kids 
basisschool bekostigd door de overheid. In die periode zijn er wel 
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meerdere gesprekken gevoerd tussen het bestuur en de inspectie. 
 
Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet, beoordelen we de 
standaarden binnen het kwaliteitsgebied ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ 
(KA) op bestuursniveau. Omdat het een nieuwe school is, kiezen wij 
ervoor om in het verificatieonderzoek op schoolniveau het 
onderwijsleerproces breed te onderzoeken. Daarom selecteren wij in 
ieder geval een aantal kernstandaarden: Zicht op ontwikkeling (OP2), 
Didactisch handelen (OP3) en Veiligheid (SK1). 
 
In het startgesprek presenteerde het bestuur de visie en 
uitgangspunten van het onderwijsconcept van de school. Naar 
aanleiding daarvan voegen wij de standaarden Aanbod (OP1) en 
Samenwerking (OP6) toe. De school noemt namelijk dat zij een 
specifieke leerlingenpopulatie (bestaande uit met name 
hoogbegaafde leerlingen) bedient en zij een eigen aanbod heeft 
ontwikkeld dat passend is bij wat deze leerlingen nodig hebben. Het 
bestuur noemt daarnaast dat de school intensief samenwerkt met 
externe partners om het onderwijs voor de leerlingen uitdagender te 
maken en geeft aan dat het inmiddels op een constructieve wijze 
samenwerkt met het samenwerkingsverband. 
 
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 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
We hebben in het startgesprek diverse signalen met het bestuur 
besproken. Dit heeft er mede toe geleid dat we onderzoek hebben 
gedaan naar de kwaliteitszorg, de sociale veiligheid, de kwaliteit van 
het onderwijsleerproces en samenwerking met externe partners. 
 
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 dit hoofdstuk. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek op schoolniveau. 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 achterwege op 
schoolniveau. 

Samenvattend oordeel 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
De sturing op kwaliteit is niet volledig op orde. We hebben daarom de 
standaard Kwaliteitszorg (KA1) als Onvoldoende beoordeeld. De 
standaarden Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en 
dialoog (KA3) voldoen wel aan de basiskwaliteit.  
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Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan 
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen. 
 
Context 
Happy Kids is in 2017 gestart en was in eerste instantie een niet-
bekostigde school. Sinds augustus 2018 krijgt de school bekostiging 
van het Rijk. De school heeft een onderwijskundig concept dat met 
name de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen als 
uitgangspunt neemt. 
 
Het bestuur is op de hoogte van de wet- en regelgeving en weet dat 
het geen leerlingen mag weigeren. Ouders van leerlingen die minder 
goed binnen die specifieke doelgroep passen, worden gewezen op de 
uitgangspunten van het onderwijsconcept, zonder dat van verdere 
druk op ouders expliciet sprake is. Het beleid van het bestuur heeft er 
toe geleid dat de school met name leerlingen van deze doelgroep in 
huis heeft. De school heeft tot nu toe voornamelijk zij-instromende 
leerlingen die op andere scholen vastliepen. Deze leerlingen komen 
met verschillende niveaus en kennis van verschillende methodes 
binnen. 
 
De school heeft een roerige tijd achter de rug. Vorig jaar was er sprake 
van relatief veel onrust onder zowel ouders als personeel. Zo hebben 
er diverse incidenten plaatsgevonden en ontvingen wij diverse 
signalen over tekortkomingen in de onderwijskwaliteit. Aan het einde 
van vorig schooljaar is een deel van het team vertrokken, waardoor er 
sinds dit schooljaar veel nieuwe leraren zijn aangesteld. 
 
Ook is er sinds de start van de school onzekerheid over de 
huisvesting. Vanaf augustus 2020 krijgt de school een vast 
onderkomen. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

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

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie als geheel. We geven alleen een oordeel op 
de drie standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen 
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geven we een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
Hierna volgen de oordelen op de afzonderlijke drie standaarden. 
 
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)? 
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Onvoldoende, omdat 
wij deze vragen niet volledig positief kunnen beantwoorden. 
 
Stelsel van kwaliteitszorg moet beter functioneren 
Het bestuur heeft belangrijke stappen gezet in het op orde brengen 
van de kwaliteitszorg. Het krijgt in toenemende mate zicht op de 
kwaliteit. Omdat deze ontwikkelingen nog pril zijn kan het bestuur op 
dit moment nog niet laten zien dat het kwaliteitszorgstelsel 
functioneert (artikel 10 en 12, vierde lid WPO) en kan daardoor niet 
garanderen dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
doorlopen. Dit komt omdat het bestuur nog onvoldoende toetsbare 
doelen stelt. Deze doelen zijn nodig om te evalueren of leerlingen de 
resultaten behalen die passen bij hun leermogelijkheden. 
 
Zicht op onderwijsleerproces; nadenken over waarborgen kwaliteit 
Wel heeft het bestuur zicht op de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces. Samen met het (kern)team (bestaande uit 
de leraren in vaste dienst) zijn daar dan ook kwaliteitscriteria voor 
geformuleerd. Doordat veel lessen ook door externe 
vakdocenten gegeven worden (in samenwerking met en onder 
verantwoordelijkheid van de bevoegde leraren die lid zijn van het 
kernteam), is er een risico aanwezig dat zij niet voldoende op de 
hoogte zijn van de aanwezige kwaliteitscriteria. Wij geven het bestuur 
mee om na te denken over hoe de kwaliteit van het totale 
onderwijsleerproces in het huidige onderwijsconcept systematisch 
gewaarborgd blijft. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer (KA2)? 
Deze vraag beantwoorden wij positief. Wij beoordelen de standaard 
Kwaliteitscultuur als Voldoende. 
 
Congruent beeld 
Tijdens de onderzoeksdagen hebben wij met veel verschillende 
mensen met verschillende rollen gesproken. Het is mooi om te 
constateren dat het bestuur, de interne toezichthouder, 
de medezeggenschapsraad, de leraren, de ouders en de leerlingen los 
van elkaar hetzelfde beeld van de school geven. 
 
Leraren zorgen met elkaar voor verbetercultuur 
De school heeft een duidelijke visie waar het team achter staat. 
Leraren benoemen expliciet dat zij eigenaar zijn van het 
onderwijskundig concept en het ontwikkelproces van de school. 
Binnen het team is er sprake van een verbetercultuur. Tijdens de 
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formele, maar ook in informele werkoverleggen, reflecteren leraren 
op hun eigen handelen en bespreken ze onder andere met elkaar hoe 
de lessen verbeterd kunnen worden. 
 
Met regelmaat voert het bestuur gesprekken met de leraren over het 
functioneren. Vragen als: ‘Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke hulp 
heb je nodig om dit te verbeteren?’, komen bij elk gesprek terug. 
Leraren geven aan dat zij zowel door de leiding als directe collega’s 
aangesproken worden op hun kwaliteiten. Mede daardoor ervaren zij 
veel werkplezier. 
 
Het tij gekeerd; werken in prettige sfeer 
Vorig schooljaar was er vanwege diverse omstandigheden veel onrust 
op de school. Dat maakte dat er leraren waren die het gevoel hadden 
in een overlevingsstand te zitten. Ook zijn er een aantal 
personeelsleden vorig schooljaar vertrokken, waardoor een deel van 
het team dit schooljaar nieuw is op de school. Leraren zeggen dat het 
tij nu volledig gekeerd is. Sinds het huidige schooljaar is er sprake van 
een prettige werksfeer, waardoor er een focus gelegd kan worden op 
het (voortdurend) verbeteren van het onderwijs.  
 
Organisatie moet verder professionaliseren 
De nog jonge schoolorganisatie moet nog wel verder 
professionaliseren en bepaalde zaken dienen geformaliseerd te 
worden. Zo is er in het korte bestaan bijvoorbeeld door de raad van 
toezicht nog geen formeel beoordelingsgesprek met de bestuurder 
gevoerd. Overigens is dit gesprek voor dit schooljaar reeds gepland.  
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
Ook deze vraag beantwoorden wij positief. De standaard 
Verantwoording en dialoog beoordelen wij als Voldoende. 
 
Het bestuur verantwoordt zich volgens de afgesproken richtlijnen. Het 
heeft een jaarverslag dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Ook 
heeft school naar eigen zeggen een goede relatie met de externe 
accountant. 
 
Het bestuur geniet vertrouwen van zowel de medezeggenschapsraad 
(mr) als de raad van toezicht (rvt). Het zorgt bij deze organen voor 
draagvlak voor het bestuursbeleid. 
 
Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd via een mr. De leden die 
wij spraken, uitten zich positief over het beleid en het handelen van 
het bestuur. Het bestuur communiceert duidelijk en gaat graag met de 
raad in dialoog. De leden benoemen dat ze bij alle ontwikkelingen 
actief betrokken worden. Ook worden de leden door het bestuur 
gefaciliteerd om zich te professionaliseren. 
 
Van de leden van de rvt krijgen wij een vergelijkbaar beeld; het 
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bestuur communiceert duidelijk en is transparant. Zowel het bestuur 
als de rvt schromen niet om complexe thema’s op tafel te leggen. Ook 
de rvt is te spreken over de wijze waarop het bestuur zich 
verantwoordt. De rvt vindt dat het bestuur een compleet en eerlijk 
beeld geeft en open staat voor suggesties ter verbetering. 
 
Ook alle ouders die wij gesproken hebben benoemen dat het bestuur 
transparant is en dat zij over voor hen alle belangrijke informatie 
beschikken. 
 
Wel hebben wij een aanbeveling ten aanzien van de verantwoording 
van de vrijwillige ouderbijdragen in het jaarverslag. In het jaarverslag 
is beschreven wat het bestuur met de vrijwillige ouderbijdragen extra 
mogelijk kan maken. Wij raden het bestuur aan om dit, voor zover 
mogelijk, ook cijfermatig zichtbaar te maken door de uitgaven die zijn 
gedaan van de ouderbijdragen in een cijfermatige opstelling weer te 
geven. Voor de informatieverstrekking en verantwoording naar de 
stakeholders, met name de ouders, maakt dit het mogelijk om te zien 
waar de ouderbijdrage aan is besteed. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor 
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en 
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te 
zien. Dit is de ontwikkeling vanaf het bestaan van het bestuur en de 
begroting voor de komende drie jaar, gebaseerd op de 
jaarverslaggeving van het bestuur. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

0,61 1,44 1,62 1,51 1,78 

Solvabiliteit 2 < 0,30 -0,13 0,47 0,50 0,45 0,48 

Weerstandsvermogen < 5% -32,95% 16,54% 16,56% 11,35% 10,14% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

6,78% 3,22% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -32,95% 22,76% 3,51% -2,70% 1,03% 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. 
 
Happy Kids is in januari 2017 gestart. Vanaf augustus 2018 is de Happy 
Kids basisschool bekostigd door de overheid. In 2018 liggen de 
kengetallen boven de signaleringswaarden. 
De omvang van de liquide middelen is toegenomen. We willen 
meegeven dat het aanhouden van voldoende liquide middelen 
belangrijk blijft. Stichting Happy Kids Education is een startende 
organisatie en het bevoegd gezag van één school. Dit maakt dat niet 
voorziene tegenvallers een relatief grote impact kunnen hebben op de 
liquide middelen. 
 
Daarnaast wijzen wij op de vrijwillige ouderbijdragen en de 
leerlingenaantallen als aandachtspunten bij de continuïteit. 
 
Bij Happy Kids is er sprake van vrijwillige ouderbijdragen die een 
belangrijk onderdeel zijn van de (verwachte) totale baten. Deze 
ouderbijdragen zijn echter vrijwillig waardoor het bestuur het risico 
loopt dat ze de extra kosten behorend bij het huidige 
onderwijsconcept niet meer kunnen betalen als de ouderbijdragen 
wegvallen of maar ten delen worden voldaan. Het bestuur verwacht 
dat de ouderbijdragen ontvangen zullen worden. 
 
De Happy Kids basisschool is een groeischool waarbij groei van het 
leerlingenaantal belangrijk is om de stichtingsnorm van 317 leerlingen 
te halen. Op 1 oktober 2019 telde de school 44 leerlingen. Het bestuur 
heeft nog enkele jaren om de stichtingsnorm te halen. Daardoor 
brengt dit het voortbestaan van het bestuur binnen nu en twee jaar 
niet in gevaar. Wel zouden de activiteiten erop gericht moeten zijn dat 
op het moment dat de stichtingsnorm behaald zou moeten zijn, deze 
ook behaald is. 
 
Gezien het belang van de ouderbijdragen en het leerlingenaantal voor 
het voortbestaan van de school in de huidige vorm en omdat het een 
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startende school is, hebben wij cijfers over 2019 opgevraagd. Wij 
hebben daarop tussentijdse cijfers 2019, een actuele 
liquiditeitsprognose en een actuele meerjarenbegroting ontvangen. 
Uit deze stukken blijken geen indicaties van financiële risico’s voor de 
continuïteit van het onderwijs binnen nu en twee jaar. 
 
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de bestuurder haar taken 
serieus oppakt. Zij laat zich actief ondersteunen door het 
administratiekantoor en de accountant ten aanzien van het financieel 
beheer. Ook de raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde 
op het gebied van financiën. 
 
Tevens wijzen wij op de volgende aandachtspunten ten aanzien van 
de continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag. 
 
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)voorgeschreven 
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in 
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de 
volgende bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Rjo worden 
namelijk toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het 
gaat om: 

• De toelichting bij de begroting voor de leerling/leraren aantallen. 
De ontwikkeling van de verwachte personele omvang in relatie 
tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen is onvoldoende 
toegelicht. 

• De meerjarenbegroting. De uitsplitsing van de reserves in de 
algemene reserve en de bestemmingsreserve in de 
meerjarenbegroting ontbreekt. 

• De toelichting bij de ontwikkeling van de posten in de 
meerjarenbegroting. De verwachte ontwikkelingen voor de 
komende drie jaren die het uitgangspunt zijn geweest voor de 
meerjarenbegroting kunnen meer toegelicht worden. 

• De toelichting over inrichting en werking van een systeem voor 
risicobeheer. In het bestuursverslag staat beschreven dat het 
bestuur er op dit moment nog niet aan is toegekomen om een 
risicomanagement model in te vullen. Het systeem zal de 
komende jaren verder worden uitgewerkt en 
geprofessionaliseerd worden. Wij raden het bestuur aan om dit 
op te pakken. 

• Het verslag van het toezichthoudend orgaan. De (uitgevoerde) 
taken en bevoegdheden worden beschreven. Een beschrijving 
van hoe zij het bestuur ondersteunt bij beleidsvraagstukken en 
financiële problematiek en de resultaten die zijn bereikt met haar 
handelen is beperkt aanwezig in het bestuursverslag. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Kwaliteitszorg (KA1) 
Het bestuur heeft een 
onvoldoende functionerend stelsel 
voor kwaliteitszorg. 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 
10 en 12 vierde lid, WPO. 

 
Het bestuur herstelt deze 
tekortkoming. 

 
Wij voeren in 2021 een gesprek met 
het bestuur. 

School 

Aanbod (OP1) 
De school heeft haar aanbod niet 
afgestemd 
op de 
onderwijsbehoeften van al haar 
leerlingen. 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 
8, tweede lid 
en artikel 9, eerste lid, WPO. 

 
Het bestuur herstelt deze 
tekortkoming. 

 
Wij voeren in 2021 een gesprek met 
het bestuur. 

bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten 
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten 
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze 
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
 
Bij ons onderzoek kwam het volgende onderwerp aan de orde: 
 
-      Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige 
besteding van rijksmiddelen 
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De 
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij 
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen 
hieraan meer aandacht te geven. 
 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
verificatieonderzoek bij Happy Kids Education. 

3.1. Onderwijsproces 

Aanbod moet beter aansluiten op bepaalde groepen leerlingen 
We beoordelen de standaard Aanbod als Onvoldoende. De school 
voldoet namelijk niet aan artikel 8, tweede lid en artikel 9, eerste lid 
van de Wet op het Primair onderwijs. 
 
De school biedt weliswaar een breed en op de kerndoelen gebaseerd 
curriculum aan, maar sluit daarmee niet volledig aan op wat bepaalde 
leerlingen nodig hebben. De lesstof van de kernvakken rekenen-
wiskunde en Nederlandse taal, wordt namelijk compact 
aangeboden. Het bestuur geeft aan dat een groot deel van de 
leerlingenpopulatie bestaat uit meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
Voor veel van deze leerlingen lijkt dit aanbod te voldoen. Echter zijn 
voor sommige leerlingen meer tussenstappen in het leerstofaanbod 
nodig om de beoogde referentieniveaus te behalen. 
 
Ook moet de school de doelen voor het onderwijs en de opbouw van 
het aanbod vastleggen in het schoolplan. Diverse leerlijnen worden, in 
samenwerking met- en onder verantwoordelijk van de bevoegde 
leraren, door externe vakdocenten aangeboden. Voor die leerlijnen 
kan de school tussendoelen en eindtermen beter expliciteren. 
 
De leerlingen en ouders die wij gesproken hebben, zijn echter zeer te 
spreken over de breedte van het aanbod dat de school realiseert. Het 
past namelijk goed bij de interesses en beleving van de leerlingen. 
 
Kern van het onderwijsproces is in orde 
We beoordelen de standaarden Zicht op ontwikkeling en Didactisch 
handelen als Voldoende. 
 
De school heeft sinds dit schooljaar, op initiatief van de nieuwe intern 
begeleider, een volgsysteem ingevoerd. Daarmee wordt de 
ontwikkeling van de leerlingen systematisch in beeld gebracht. Deze 
gegevens geven leraren voldoende handvatten om het onderwijs af te 
stemmen op de behoeften van de leerlingen. 
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In de school zien wij lessen van voldoende kwaliteit. Er is een prettig 
leerklimaat waar leerlingen taakgericht, betrokken en 
gemotiveerd aan het werk zijn. Dit komt onder meer doordat de 
inhoud van de lessen aansluit bij de interesses van veel leerlingen. 
 
Net als de leraren vinden wij dat het analyseren van de 
leerlingengegevens en de mate van afstemming op de 
onderwijsbehoeften verder versterkt kan worden. Het team bespreekt 
met regelmaat hoe ze dit elke les weer verder kunnen verbeteren. 
 
Samen voor beter onderwijs 
Ook de standaard Samenwerking beoordelen we als Voldoende, 
omdat de school hierin de basiskwaliteit realiseert. Zij betrekt diverse 
partners om het onderwijs voor de leerlingen vorm te geven en te 
versterken. 
 
Alle ouders die wij gesproken hebben, zijn zeer positief over de 
samenwerking met de school. Zij benadrukken onder andere dat de 
school erin slaagt om kwaliteiten van ouders te benutten ten gunste 
van het onderwijs en/of de school. Ook het samenwerkingsverband 
waar de school toe behoort, benoemt dat de samenwerking prettig 
verloopt. 

3.2. Schoolklimaat 

Het tij lijkt gekeerd; nu rust in de school 
We beoordelen de standaard Veiligheid als Voldoende, omdat de 
school aan de wettelijke vereisten voldoet en omdat het 
daadwerkelijk veilig is. 
 
Zoals wij bij hoofdstuk twee schreven, kende de school een roerige tijd 
(tot aan de zomervakantie van 2019) met verschillende incidenten. 
Leerlingen hebben in die tijd niet altijd een voldoende mate van 
veiligheid ervaren. Zo was er pestgedrag tussen leerlingen en wekt het 
bij ons de indruk dat de school daar niet altijd adequaat in heeft 
opgetreden. Dit komt onder meer doordat wij een aantal signalen 
ontvingen dat dit beeld illustreerde. 
 
Het tij lijkt bij aanvang van het nieuwe schooljaar echter volledig 
gekeerd; er is nu rust in de school. Eenieder die wij tijdens dit 
onderzoek gesproken hebben, benoemt dit expliciet. Het vernieuwde 
team heeft dit met elkaar gerealiseerd. Er zijn eenduidige 
schoolafspraken die consequent worden nageleefd. Pestgedrag komt 
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nauwelijks meer voor en als dit gebeurt, handelt de school adequaat. 

3.3. 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. 
 
Inleiding: HAPPY KIDS bereidt voor op voortgezet onderwijs én de 
samenleving 
HAPPY KIDS basisschool Xperience is opgezet om leerlingen onderwijs 
te bieden dat past bij hun onderwijsbehoefte, uitgaande van het leven 
van vandaag en in aansluiting op de vaardigheden van de toekomst. 
 
In 2017 gestart vanuit een particulier initiatief en sinds augustus 2018 
bekostigd door de overheid. Vernieuwend onderwijs is het 
uitgangspunt, evenals de leerbehoefte van hoogbegaafde leerlingen, 
wat ook mooi aansluit bij niet hoogbegaafde leerlingen. 
 
In 2019 zijn 12 van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs 
gegaan; waarvan 10 naar het VWO/Gymnasium en 2 naar HAVO/
VMBO-TL. Voor 2020 gelden dezelfde aantallen. 
 
Onderzoek inspecteurs 
De inspecteurs van financiën en inspecteurs van het onderwijs hebben 
onze school eind 2019 zorgvuldig onderzocht en kwamen naast vele 
goede bevindingen tot de volgende verbeterpunten: 
 
1)    Financiën: 
Het jaarverslag 2018 bevatte niet alle informatie. 
 
2)    Onderwijs: 
Wat moet beter? Het bestuur heeft nog niet op alle punten voldoende 
zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom geven wij het bestuur 
de opdracht om de kwaliteitszorg te verbeteren. Voor sommige 
leerlingen wordt de leerstof te compact aangeboden. Zij hebben 
behoefte aan een uitgebreider aanbod. Het bestuur voorziet hier nog 
niet in en moet dit herstellen. 
 
Wat kan beter? Het team van de school geeft aan dat ze de lessen 
beter kunnen laten aansluiten op de wijze waarop de leerlingen leren. 
Dit zijn wij met hen eens. De leraren bespreken dagelijks met elkaar 
hoe ze dit kunnen verbeteren. 
 
Deze conclusies delen wij. We geven graag weer op welke wijze we de 
bevindingen uit het onderzoek betrekken bij de verdere ontwikkeling 
van de bestuurlijke kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Ad 1) Financieel kapitaal en sociaal kapitaal 
De volgende jaarverslagen zullen die informatie bevatten die ze 
dienen te bevatten. 
 
Daarnaast willen we opmerken dat het bijzonder is dat deze school 
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door een groot netwerk ondersteund wordt. Vele mensen zagen in de 
afgelopen jaren het nut en de waarde van deze school in en hebben 
onbetaald hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming en groei van 
de school. Dat maakt dat het sociale kapitaal van deze school enorm 
groot is. 
Daarnaast heeft deze hulp eraan bijgedragen dat de school een 
stevige financiële reserve heeft opgebouwd, dat een vangnet is voor 
eventuele onvoorziene zaken. 
 
Ad 2) Integraal kwaliteitsstelsel 
Onze dagelijkse reflectie en focus op continue kwaliteitsverbetering 
heeft ons nu voldoende input gegeven om ons eigen integrale 
kwaliteitsstelsel te ontwerpen, passend bij ons onderwijsconcept. 
Op dit moment van schrijven zijn we bezig om dit stelsel te verfijnen 
en processen aan te passen. 
 
Onderwijsleerproces: 
We volgen en stimuleren zowel het rekenen en het gehele taalgebied, 
als ook de totale ontwikkeling van de kinderen. 
We werken jaarlijks in vijf kwaliteitscycli waarbij aan het begin doelen 
worden gesteld die aan het einde van de kwaliteitscyclus worden 
geëvalueerd en/of getoetst op behaalde resultaten. Het gaat hier 
zowel om doelen op groepsniveau als doelen op individueel niveau. 
Het betreft lesdoelen, als ook doelen op sociaal-emotioneel niveau, 
op executieve vaardigheden en de brede ontwikkeling. Wij bieden 
breed onderwijs waarbij de inhoud van de lessen waar mogelijk is 
geïntegreerd. 
 
We kijken hierbij ook of de behaalde leerresultaten passen bij de 
niveaus van de leerlingen. 
Daarnaast toetsen we onze opbrengsten aan de landelijke norm door 
twee keer per jaar niet-methodegebonden toetsen af te nemen bij de 
leerlingen van groep 3 t/m 8. Dit houdt ons scherp in onze 
ontwikkelpunten en onze kracht. Op deze wijze waarborgen we de 
kwaliteit van het totale onderwijsleerproces in het huidige 
onderwijsconcept. 
 
Dit kwaliteitsstelsel omvat niet alleen ons onderwijsproces van 
lesgeven en leerresultaten, het omvat ook onze totale werkwijze. We 
integreren het kwaliteitsstelsel in de werkwijze van leerkrachten en in 
de werkwijze van leerlingen. 
 
Onderwijsconcept en werkwijze: 
Bij HAPPY KIDS zijn acht schoolbrede leerlijnen het uitgangspunt, 
waarbinnen verschillende vakken vallen. Diverse groepsleerkrachten 
en vakdocenten geven hier vanuit professionaliteit, passie en plezier 
invulling aan, waarbij leerrendement voor de leerlingen en werkrust 
voor het team centraal staan. 
 
Groepsleerkrachten hebben de eindverantwoordelijkheid over de 
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vakken zoals rekenen, spelling, begrijpend lezen en Lessen in Geluk. 
De leerkracht spelling is expert in dit vakgebied en geeft dit vak aan 
groep 4 t/m 8. De leerkracht rekenen is expert in dit vakgebied en 
geeft dit vak aan groep 4 t/m 8. 
Vakdocenten geven invulling aan Bewegingsonderwijs, Werken in 
Projecten, Aikido, Engels, Kunst, Podiumkunsten en Debatteren & 
Filosoferen. 
 
De groepsleerkrachten en vakdocenten hebben nauw contact over de 
groepen en de vormgeving van vakoverstijgende leerlijnen, zoals 
Executieve Vaardigheden en 21st century skills. 
 
Digitaal onderwijs maakt mogelijk dat leerlingen op hun niveau lessen 
kunnen volgen (bijvoorbeeld spelling op groep 4 niveau en rekenen op 
groep 5 niveau). 
 
We werken groepsoverstijgend, vakoverstijgend en steeds meer 
docentoverstijgend. 
 
We doen hiermee recht aan de leerbehoeften van kinderen (en 
leerkrachten): ontdekken, ervaren en doen. Deze vorm van onderwijs 
brengt een bepaalde vrijheid met zich mee, die ook een bepaalde 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vraagt. Zo wordt ingehaakt 
op de tendens in de maatschappij van steeds meer eigenaarschap, 
zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. 
 
Eigenaarschap van je leerproces... Daar staat HAPPY voor! 
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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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