Bijlage: Bovenschoolse Stichtingen
Deze bijlage hoort bij het onderzoeksrapport Cultuureducatie Met Kwaliteit Groningen1. In dit
rapport werd het advies gegeven om, naast de gegevens per gemeente, ook gegevens per
bovenschoolse stichting te analyseren.
Niet alle Evi-vragenlijsten zijn meegenomen in het onderzoek. Dit komt doordat sommige
scholen een ongeldige vragenlijst hebben ingevuld (ze hebben zichzelf een hogere of lagere score
gegeven dan in werkelijkheid het geval is). De afsluitende totaalscore is in 95 gevallen ongeldig
verklaard (ongeldig betekent hier dat er minimaal één piramide van de school ongeldig is verklaard).
Als één individuele piramide (deskundigheid, visie, doorgaande leerlijn en relatie met netwerk) niet
geldig bleek, zijn de overige piramides wel meegenomen in het onderzoek. Voor de kwantitatieve
verwerking van de data hadden we beschikking over 41,48 procent van de data.
Bij het lezen van deze bijlage, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er soms
maar een beperkt aantal scholen van een bovenschoole stichting de Evi-vragenlijst hebben ingevuld.
Dit kan een vertekend beeld van de situatie geven.
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Eerst wordt nogmaals de gemiddelde score van alle Groningse scholen weergegeven, daarna volgen
de scores per bovenschoolse stichting.

Gemiddeld hebben de Groningse scholen in 2016 scenario 2.1 bereikt. Dat ziet er als volgt uit:

De totale score is opgemaakt uit scores op de verschillende onderdelen:
Deskundigheid: scenario 2.1

Visie: scenario 2.2

Doorgaande leerlijn: scenario 1.9

Netwerk: scenario 2.1
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Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Er zijn 11 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting Gemeente Hoogezand-Sappemeer,
waarvan 9 scholen meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben
gemiddeld scenario 2.1 bereikt (score 83). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting Gemeente Hoogezand-Sappemeer:
Deskundigheid: scenario 2.1 (score 84)

Visie: scenario 2 (score 80)

Doorgaande leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 2.2 (score 86)

Scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben een
gemiddelde Evi-score. De visie-score en netwerk-score van deze scholen ligt respectievelijk 0.2 en 0.1
onder het gemiddelde. De doorgaande leerlijn scoort juist 0.1 hoger dan het gemiddelde.
Deskundigheid is bij deze scholen gelijk aan het gemiddelde.

3

Overig
Er zijn 28 scholen die horen bij overige bovenschoolse stichtingen, waarvan 28 scholen meedoen met
CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 1.9 bereikt
(score 77). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van overige bovenschoolse stichtingen:
Deskundigheid: scenario 1.8 (score 71)

Visie: scenario 2 (score 80)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.9 (score 75)

Netwerk: scenario 2.1 (score 82)

De scholen uit categorie ‘overig’ vormen zelfstandige bovenschoolse besturen voor individuele
scholen. Daarnaast zijn scholen van de stichtingen: Renn4, KOS Groningen, St. voor Basisonderwijs op
Ref grondslag voor Drenthe en Groningen, Stichting Vrije Scholen Athena, VCO Haren, CJS De Kring,
Gemeente Vlagtwedde en VPCBO Ten Boer toegevoegd aan deze categorie. De score van de overige
scholen ligt onder de gemiddelde score van 2.1. Voor deze scholen valt er nog meer te halen op het
gebied van deskundigheid en visie. De andere onderdelen zijn gelijk aan het provinciale gemiddelde.
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Penta Primair
Er zijn 21 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting Penta Primair, waarvan 18 scholen
meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario
2.2 bereikt (score 87). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting Penta Primair:
Deskundigheid: scenario 2.2 (score 89)

Visie: scenario 2.4 (score 96)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.9 (score 77)

Netwerk: scenario 2.2 (score 87)

Scholen die behoren tot de bovenschoole stichting Penta Primair hebben een goede Evi-score. Op
alle onderdelen scoren ze boven het gemiddelde, behalve op het onderdeel ‘doorgaande leerlijn’. De
scholen zouden aan dit onderdeel meer aandacht kunnen besteden.
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Scholengroep OPRON
Er zijn 19 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting Scholengroep OPRON, waarvan 16 scholen
meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2
bereikt (score 80). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting Scholengroep OPRON:
Deskundigheid: scenario 1.9 (score 74)

Visie: scenario 2.2 (score 87)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.9 (score 74)

Netwerk: scenario 2.1 (score 83)

Scholen die horen bij de bovenschoolse stichting Scholengroep OPRON scoren iets onder het
provinciaal gemiddelde. Dit hangt samen met een wat lager dan gemiddelde score op het onderdeel
deskundigheid. De andere onderdelen bevinden zich op het gemiddelde niveau.
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Scholengroep Perspectief
Er zijn 13 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting Scholengroep Perspectief, waarvan 11
scholen meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld
scenario 2.1 bereikt (score 84). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting Scholengroep Perspectief:
Deskundigheid: scenario 2.1 (score 85)

Visie: scenario 2.3 (score 91)

Doorgaande leerlijn: scenario 2.1 (score 84)

Netwerk: scenario 1.9 (score 75)

Scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Scholengroep Perspectief scoren goed op
‘deskundigheid’ en ‘visie’. Zij kunnen zich nog verbeteren op het gebied van ‘doorgaande leerlijn’ en
‘netwerk’.
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Schoolbestuur Lauwers en Eems
Er zijn 17 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems, waarvan
ook 17 scholen meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben
gemiddeld scenario 2.1 bereikt (score 84). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems:
Deskundigheid: scenario 2.1 (score 83)

Visie: scenario 2.2 (score 89)

Doorgaande leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 2.1 (score 85)

Scholen van Schoolbestuur Lauwers en Eems hebben een gemiddelde score. Het gemiddelde van de
17 scholen wijkt nauwelijks af van het provinciaal gemiddelde. Dit schoolbestuur is het enige bestuur
waarvan alle scholen meedoen met CmK.

8

SOOOG
Er zijn 24 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting SOOOG, waarvan 19 scholen meedoen met
CmK. Eén CmK-school heeft Evi niet ingevuld. De scholen hebben gemiddeld scenario 1.9 bereikt
(score 75). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting SOOOG:
Deskundigheid: scenario 1.7 (score 68)

Visie: scenario 1.8 (score 73)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.9 (score 77)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

De scholen die horen bij bovenschoolse stichting SOOOG scoren relatief laag op alle onderdelen,
voornamelijk op de onderdelen ‘deskundigheid’ en ‘visie’. Hier valt voor de scholen van SOOOG dus
nog winst te behalen.
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Stichting SOPO Marenland
Er zijn 22 scholen die horen bij Stichting SOPO Marenland, waarvan 19 scholen meedoen met CmK. De
CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2 bereikt (score 81). Dit
ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting SOPO Marenland:
Deskundigheid: scenario 2.2 (score 86)

Visie: scenario 2.3 (score 93)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.5 (score 61)

Netwerk: scenario 2.1 (score 85)

De scholen van Stichting SOPO Marenland scoren goed op ‘deskundigheid’ en ‘visie’. De score van
‘doorgaande leerlijn’ en ‘netwerk’ blijft hierbij achter.
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Stichting Baasis
Er zijn 4 scholen die horen bij de Stichting Baasis, waarvan 3 scholen meedoen met CmK. De CmKscholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 1.2 bereikt (score 47). Dit ziet
er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting Baasis:
Deskundigheid: scenario 1.3 (score 53)

Visie: scenario 1 (score 40)

Doorgaande leerlijn: scenario 1 (score 40)

Netwerk: scenario 1.3 (score 53)

De hierboven geschetste piramide’s zijn slechts gebaseerd op 3 scholen. Dit kan een enigszins
vertekend beeld geven. De scores van scholen die horen bij Stichting Baasis zijn laag.

Het

cultuuronderwijs kan hier een stevige impuls gebruiken.
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Stichting Primenius
Er zijn 17 scholen die horen bij de Stichting Primenius, waarvan 11 scholen meedoen met CmK. Eén
CmK-school heeft Evi niet ingevuld. De scholen hebben gemiddeld scenario 2.1 bereikt (score 85).
Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting Primenius:
Deskundigheid: scenario 1.7 (score 69)

Visie: scenario 2.4 (score 97)

Doorgaande leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 2.3 (score 93)

Scholen die behoren tot Stichting Primenius scoren goed op het gebied van ‘visie’ en ‘netwerk’. De
score van ’doorgaande leerlijn’ ligt ook net boven het gemiddelde. Als de scholen zich willen
verbeteren, kunnen ze het best aan de slag gaan met het verbeteren van de ‘deskundigheid’.
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Stichting Kentalis Onderwijs
Er zijn 4 scholen die horen bij de Stichting Kentalis Onderwijs, waarvan 2 scholen meedoen met CmK.
De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2.5 bereikt (score
100). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting Kentalis Onderwijs:
Deskundigheid: scenario 2.5 (score 100)

Visie: scenario 3 (score 120)

Doorgaande leerlijn: scenario 2.5 (score 100)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

De hierboven geschetste piramide’s zijn slechts gebaseerd op 2 scholen. Dat kan dus een vertekend
beeld geven. Scholen die horen bij Stichting Kentalis Onderwijs hebben een uitstekende score. Op
alle onderdelen scoren ze relatief erg hoog. Alleen bij ‘netwerk’ ligt hun score net onder gemiddeld.
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Stichting Noordkwartier
Er zijn 11 scholen die horen bij Stichting Noordkwartier, waarvan 9 scholen meedoen met CmK. De
CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2.2 bereikt (score 87). Dit
ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting Noordkwartier:
Deskundigheid: scenario 2.6 (score 102)

Visie: scenario 2.3 (score 90)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.6 (score 64)

Netwerk: scenario 2.3 (score 93)

De score op het onderdeel ‘doorgaande leerlijn’ is opvallend laag bij scholen die behoren tot
Stichting Noordkwartier. Deze score ligt ver onder het gemiddelde terwijl de score op de andere
onderdelen juist ruim boven het gemiddelde ligt.
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Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Er zijn 18 scholen die horen bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen, waarvan 16 scholen
meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario
2.3 bereikt (score 92). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen:
Deskundigheid: scenario 2.4 (score 94)

Visie: scenario 2.5 (score 100)

Doorgaande leerlijn: scenario 2.4 (score 95)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

De 16 scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen scoren erg goed op de onderdelen
‘deskundigheid’, ‘visie’ en ‘doorgaande leerlijn’. Ze kunnen nog wat verbeteren op het onderdeel
‘netwerk’.
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Stichting OPOS
Er zijn 8 scholen die horen bij Stichting OPOS, waarvan 7 scholen meedoen met CmK. Eén CmK-school
heeft Evi niet ingevuld. De scholen hebben gemiddeld scenario 1.7 bereikt (score 66). Dit ziet er in de
piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting OPOS:
Deskundigheid: scenario 1.7 (score 67)

Visie: scenario 1.8 (score 72)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.3 (score 53)

Netwerk: scenario 1.8 (score 73)

De score van scholen die horen bij Stichting OPOS ligt onder het provinciaal gemiddelde. Het
cultuuronderwijs kan hier nog wel een stevige impuls gebruiken.
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Stichting Westerwijs
Er zijn 20 scholen die horen bij Stichting Westerwijs waarvan 10 scholen meedoen met CmK. De CmKscholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2 bereikt (score 79). Dit ziet er
in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Stichting Westerwijs:
Deskundigheid: scenario 1.8 (score 71)

Visie: scenario 2.2 (score 89)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.9 (score 76)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

Scholen van Stichting Westerwijs hebben een gemiddelde score op de onderdelen ‘visie’ en
‘doorgaande leerlijn’. Hun score op het gebied van ‘deskundigheid’ en ‘netwerk’ ligt iets onder het
provinciaal gemiddelde. Verder is opvallend dat slechts de helft van de 20 scholen meedoet aan CmK.
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VCOG
Er zijn 10 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting VCOG, waarvan 5 scholen meedoen met
CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2.9 bereikt
(score 116). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting VCOG:
Deskundigheid: scenario 3 (score 120)

Visie: scenario 3 (score 120)

Doorgaande leerlijn: scenario 3 (score 120)

Netwerk: scenario 2.6 (score 104)

De 5 scholen die horen bij VCOG zijn een voorbeeld voor andere scholen als het gaat om
cultuuronderwijs met kwaliteit. VCOG draagt cultuuronderwijs een warm hart toe. De scholen maken
zelfs bijna een begin in scenario 3. Daarmee scoren ze het hoogst van alle bovenschoolse stichtingen.
Het valt op dat de helft van de scholen niet meedoet aan CmK.
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VCOMOG
Er zijn 20 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting VCOMOG, waarvan 17 scholen meedoen
met CmK. Eén CmK-school heeft Evi niet ingevuld. De scholen hebben gemiddeld scenario 1.9 bereikt
(score 77). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting VCOMOG:
Deskundigheid: scenario 1.9 (score 77)

Visie: scenario 2 (score 80)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.6 (score 63)

Netwerk: scenario 2.2 (score 88)

Opvallend aan de scholen die horen bij VCOMOG is dat hun ‘netwerk’ score ver voorloopt op de
score van de andere onderdelen. Op de andere onderdelen scoren de scholen van VCOMOG onder
gemiddeld. Deze scholen zouden daar meer aandacht aan kunnen besteden.
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VCPO Noord-Groningen
Er zijn 16 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting VCPO Noord-Groningen, waarvan slechts 5
scholen meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld
scenario 2.1 bereikt (score 85). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting VCPO Noord-Groningen:
Deskundigheid: scenario 2 (score 80)

Visie: scenario 2.2 (score 88)

Doorgaande leerlijn: scenario 2.3 (score 90)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

Scholen die horen bij VCPO Noord-Groningen scoren goed op het gebied van ‘deskundigheid’. De
score op andere onderdelen is vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Er zijn slechts 5 van de
16 scholen die meedoen met CmK.
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Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
Er zijn 8 scholen die horen bij Vereniging Jenaplanonderwijs Noord, waarvan slechts 2 scholen
meedoen met CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario
2.3 bereikt (score 90). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van Vereniging Jenaplanonderwijs Noord:
Deskundigheid: scenario 2 (score 80)

Visie: scenario 2 (score 80)

Doorgaande leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 3 (score 120)

Scholen van Vereniging Jenaplanonderwijs Noord scoren vooral goed op het onderdeel ‘netwerk’. De
score van ‘deskundigheid’, ‘visie’ en ‘doorgaande leerlijn’ wijkt niet af van het provinciaal
gemiddelde. Slechts ¼ van de scholen doet mee aan CmK.
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VGPO Noorderbasis
Er zijn 11 scholen die horen bij VGPO Noorderbasis, waarvan 6 scholen meedoen met CmK. Eén CmKschool heeft Evi niet ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 1.7 bereikt (score 68). Dit ziet er in de
piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van VGPO Noorderbasis:
Deskundigheid: scenario 1.8 (score 70)

Visie: scenario 1.8 (score 72)

Doorgaande leerlijn: scenario 1.6 (score 64)

Netwerk: scenario 1.6 (score 64)

De scholen van VGPO Noorderbasis zouden zich meer kunnen gaan inzetten voor cultuuronderwijs.
Ze scoren op alle onderdelen onder het provinciaal gemiddelde.
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VGPONN
Er zijn 10 scholen die horen bij de bovenschoolse stichting VGPONN, waarvan 4 scholen meedoen met
CmK. De CmK-scholen hebben Evi allemaal ingevuld. Zij hebben gemiddeld scenario 2.1 bereikt
(score 86). Dit ziet er in de piramide als volgt uit:

Per onderdeel zijn de scores van bovenschoolse stichting VGPONN:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 93)

Visie: scenario 2.5 (score 100)

Doorgaande leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 1.8 (score 70)

Scholen die horen bij VGPONN scoren op alle onderdelen boven het provinciaal gemiddelde. Ze
zouden kunnen verbeteren met betrekking tot hun ‘netwerk’. Minder dan de helft van de scholen
doet mee aan CmK.
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