Bijlage: Resultaten bovenschoolse stichtingen
Deze bijlage hoort bij het onderzoeksrapport Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen 2020 . In dit
rapport worden de resultaten van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van de Groningse
scholen op provinciaal en gemeentelijk niveau weergegeven. Naast deze resultaten is het interessant
om de resultaten per bovenschoolse stichting te bekijken. Dit zorgt ervoor dat de bovenschoolse
stichtingen gericht hun cultuuronderwijs kunnen ontwikkelen. Daarnaast geven deze resultaten ook
meer inzicht voor de stichting K&C om gerichter hulp en informatie te bieden aan de bovenschoolse
stichtingen van de Groningse scholen.
In totaal zijn er dit jaar 192 vragenlijsten ingevuld door de deelnemende Groningse scholen.
183 vragenlijsten zijn bruikbaar voor het onderzoek en voldoen aan de vereisten dat de vragenlijst
volledig moet zijn ingevuld en dat de vragenlijst door twee teamleden van de school is ingevuld. Het
onderzoek bestaat uit vier onderdelen waar de school op in kan zetten in de ontwikkeling van hun
cultuuronderwijs, namelijk: deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en relatie met het netwerk. De
school geeft aan in welke mate zij scoren op het onderdeel en als de antwoorden in de open vragen
niet overeenkomen met de gegeven score wordt het scenario onjuist verklaard. In totaal zijn er 132
onjuiste scenario’s (in totaal scenario’s) bevonden die niet mee tellen in de kwantitatieve verwerking
van het onderzoek.
De resultaten van de bovenschoolse stichtingen worden weergegeven door het gemiddelde
van de stichting te berekenen door middel van de vier onderdelen van het proces van verbetering
van cultuureducatie (deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en relatie met het netwerk). Deze
gemiddelden kunnen berekend worden als een bovenschoolse stichting vijf of meer scholen omvat.
Hierdoor kan er een valide gemiddelde berekend worden die een compleet beeld over de
bovenschoolse stichting geeft. De bovenschoolse stichtingen die minder dan vijf scholen omvatten
zijn wel weergegeven in deze bijlage, maar dan onder het kopje ‘overige schoolbesturen’.
De gemiddelde score van de Groningse scholen zal worden vergeleken met de scores van de
bovenschoolse stichtingen. De gemiddelde score van 2020 is 91 en komt neer op scenario 2.3. Dit
ziet er als volgt uit:

De totale score is gebaseerd op de scores van de verschillende onderdelen (het getal tussen haakjes
geeft aan wat de toe- of afname is van scenario’s sinds de laatste meting in 2018):
Deskundigheid: scenario 2.3 (-)

Visie: scenario 2.3 (-0.1)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (+0.1)

Relatie met het netwerk: scenario 2.3 (-0.2)

Onderstaand figuur vormt een overzicht van de behaalde scores van de schoolbesturen:
Schoolbestuur Score
Deskundigheid
2020
Lauwer & Eems 2.2
Marenland 2.4
Noorderbasis 2
Noordkwartier 1.8
O2SV 2.3
Openbaar 2.6
Onderwijs
Groningen (OOG)

Score
Visie
2020
2.3
2.3
1.9
2.5
2.5
2.5

Score
Doorlopende
Leerlijn 2020
2.3
2.1
1.9
2.2
2.3
2.4

Score Relatie
met netwerk
2020
2.1
2.5
2.2
2.5
2.3
2.6

Gemiddelde
score 2018

Gemiddelde
score 2020

2.3
2.4
2.2
2.6
2.5

2.2
2.3
2.0
2.3
2.4
2.5

2.6
2.6
1.8
2.6
2.1
2.3
2.4
1.9

2.6
2.6
2
2.7
2.2
2.1
2.3
1.9

2.3
2.4
2
2.4
2
2.1
2
2.2

2.5
2.4
2.2
2.5
2.4
2.2
2.3
1.9

2.4
2.6
2.2
2.4
2.1
2.3
2.3
2.3

2.5
2.5
2.0
2.6
2.2
2.2
2.3
2.0

Speciaal 2.8
onderwijs1
Overige 2.1
schoolbesturen

2.0

2.0

2.5

2.3

2.3

3.2

2.5

2.9

2.6

2.7

Opron
Perspectief
Primenius
Quadraten
SOOOG
Ultiem
VCOMOG
VCPONG
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De schoolbesturen voor het speciaal onderwijs (Kentalis, RENN4, VCOG) én de schoolbesturen die bestaan uit
één tot drie scholen (KOC Groningen, GBS De Wierde, SCSOG, Baasis, Athena en VJN) zijn in de berekeningen
voor deze samenvatting samengevoegd.

Lauwers en Eems
De scholen van schoolstichting Lauwers en Eems streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.5. Dit jaar
is het gemiddeld behaalde scenario 2.22 en deden er elf scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.2

Visie: scenario 2.3

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3

Netwerk: scenario 2.1

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Lauwers en Eems hebben gemiddeld een lagere
score dan het provinciaal gemiddelde van scenario 2.3. De scores op twee onderdelen liggen onder
het provinciaal gemiddelde: ‘Deskundigheid’ (-0.1) en ‘Relatie met het netwerk’ (-0.2). ‘Visie’ is gelijk
aan het provinciaal gemiddelde en ‘Doorlopende Leerlijn’ ligt één decimaal hoger.

22

Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Marenland
De scholen van schoolstichting Marenland streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.5. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.33 en deden er zeventien scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.4

Visie: scenario 2.3

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1

Netwerk: scenario 2.5

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Marenland hebben gemiddeld dezelfde score
behaald als het provinciaal gemiddelde. De score op het onderdeel ‘Doorlopende Leerlijn’ ligt één
decimaal onder het provinciaal gemiddelde. Voor de rest zijn de scores gelijk of hoger dan het
provinciaal gemiddelde: ‘Deskundigheid’ (+0.1), ‘Visie’ (+0.1) en ‘Relatie met het netwerk’ (+0.2).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Noorderbasis
De scholen van schoolstichting Noorderbasis streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.2. Dit jaar is
het gemiddeld behaalde scenario 2.04 en deden er tien scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.0

Visie: scenario 1.9

Doorlopende leerlijn: scenario 1.9

Netwerk: scenario 2.2

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Noorderbasis hebben gemiddeld een lagere
score dan het provinciaal gemiddelde van scenario 2.3. De scores liggen onder het provinciaal
gemiddelde voor alle onderdelen: ‘Deskundigheid’ (-0.3), ‘Visie’ (-0.4), ‘Doorlopende Leerlijn’ (-0.3) en
‘Relatie met het netwerk’ (-0.1).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Noorderkwartier
De scholen van schoolstichting Noorderkwartier streven gemiddeld naar ambitiescenario 3.0. Dit jaar
is het gemiddeld behaalde scenario 2.35 en deden er zes scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 1.8

Visie: scenario 2.5

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2

Netwerk: scenario 2.5

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Noorderkwartier hebben gemiddeld dezelfde
score behaald als het provinciaal gemiddelde. De scores op de onderdelen ‘Visie’ en ‘Relatie met
Netwerk’ zijn allebei hoger dan het provinciaal gemiddelde. Voor de rest zijn de scores lager of gelijk:
‘Deskundigheid’ (-0.5) en ‘Doorlopende Leerlijn’ (+0.0).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

O2SV
De scholen van schoolstichting O2SV streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.6. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.46 en deden er zeven scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.3

Visie: scenario 2.5

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3

Netwerk: scenario 2.3

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting O2SV hebben gemiddeld een hogere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De scores op de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Relatie met
Netwerk’ zijn gelijk aan het provinciaal gemiddelde. De overige scores zijn hoger: ‘Visie’ (+0.2) en
‘Doorlopende Leerlijn’ (+0.1).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Openbaar Onderwijs Groningen
De scholen van schoolstichting Openbaar Onderwijs Groningen streven gemiddeld naar
ambitiescenario 2.6. Dit jaar is het gemiddeld behaalde scenario 2.57 en deden er elf scholen mee aan
de CMK-regeling. De gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6

Visie: scenario 2.5

Doorlopende leerlijn: scenario 2.4

Netwerk: scenario 2.6

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Openbaar Onderwijs Groningen hebben
gemiddeld een hogere score behaald dan het provinciaal gemiddelde. De scores zijn op alle onderdelen
tevens hoger dan de provinciale gemiddeldes: ‘Deskundigheid’ (+0.3), ‘Visie’ (+0.2), ‘Doorlopende
Leerlijn’ (+0.2) en ‘Relatie met Netwerk’ (+0.3).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Opron
De scholen van schoolstichting Opron streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.58 en deden er acht scholen mee aan de CMK-regeling. De gemiddelde
behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6

Visie: scenario 2.6

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3

Netwerk: scenario 2.5

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Opron hebben gemiddeld een hogere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De scores zijn op alle onderdelen tevens hoger dan de
provinciale gemiddeldes: ‘Deskundigheid’ (+0.3), ‘Visie’ (+0.3), ‘Doorlopende Leerlijn’ (+0.1) en ‘Relatie
met Netwerk’ (+0.2).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Perspectief
De scholen van schoolstichting Perspectief streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.6. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.59 en deden er achtien scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6

Visie: scenario 2.6

Doorlopende leerlijn: scenario 2.4

Netwerk: scenario 2.4

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Perspectief hebben gemiddeld een hogere
score behaald dan het provinciaal gemiddelde. De scores zijn op alle onderdelen tevens hoger dan de
provinciale gemiddeldes: ‘Deskundigheid’ (+0.3), ‘Visie’ (+0.3), ‘Doorlopende Leerlijn’ (+0.2) en ‘Relatie
met Netwerk’ (+0.1).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Primenius
De scholen van schoolstichting Primenius streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.1. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.010 en deden er elf scholen mee aan de CMK-regeling. De gemiddelde
behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 1.8

Visie: scenario 2.0

Doorlopende leerlijn: scenario 2.0

Netwerk: scenario 2.2

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Primenius hebben gemiddeld een lagere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De scores zijn op alle onderdelen lager dan de provinciale
gemiddeldes: ‘Deskundigheid’ (-0.5), ‘Visie’ (-0.3), ‘Doorlopende Leerlijn’ (-0.2) en ‘Relatie met
Netwerk’ (-0.1).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Quadraten
De scholen van schoolstichting Quadraten streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.6. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.611 en deden er tweeëntwintig scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6

Visie: scenario 2.7

Doorlopende leerlijn: scenario 2.4

Netwerk: scenario 2.5

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Quadraten hebben gemiddeld een hogere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De scores zijn op alle onderdelen tevens hoger dan de
provinciale gemiddeldes: ‘Deskundigheid’ (+0.3), ‘Visie’ (+0.4), ‘Doorlopende Leerlijn’ (+0.2) en ‘Relatie
met Netwerk’ (+0.2).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

SOOOG
De scholen van schoolstichting SOOOG streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.2. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.212 en deden er achttien scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.1

Visie: scenario 2.2

Doorlopende leerlijn: scenario 2.0

Netwerk: scenario 2.4

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting SOOOG hebben gemiddeld een lagere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De score op ‘Relatie met Netwerk’ ligt één decimaal hoger
dan het provinciaal gemiddelde, de resterende scores zijn lager dan de provinciale gemiddeldes:
‘Deskundigheid’ (-0.2), ‘Visie’ (-0.1), ‘Doorlopende Leerlijn’ (-0.2).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Ultiem
De scholen van schoolstichting Ultiem streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.213 en deden er zeven scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.3

Visie: scenario 2.1

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1

Netwerk: scenario 2.2

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting Ultiem hebben gemiddeld een lagere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De score op ‘Deskundigheid’ is gelijk aan het provinciaal
gemiddelde, de resterende scores zijn lager dan de provinciale gemiddeldes: ‘Visie’ (-0.2),
‘Doorlopende Leerlijn’ (-0.1) en ‘Relatie met Netwerk’ (-0.1).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

VCOMOG
De scholen van schoolstichting VCOMOG streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.314 en deden er zestien scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.4

Visie: scenario 2.3

Doorlopende leerlijn: scenario 2.0

Netwerk: scenario 2.3

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting VCOMOG hebben gemiddeld dezelfde score
behaald als het provinciaal gemiddelde. De score op ‘Deskundigheid’ is één decimaal hoger dan het
provinciaal gemiddelde, de score op ‘Doorlopende Leerlijn’ twee decimalen lager en de resterende
scores zijn hetzelfde als de provinciale gemiddeldes.
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

VCPONG
De scholen van schoolstichting VCPONG streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.2. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.015 en deden er zestien scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 1.9

Visie: scenario 1.9

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2

Netwerk: scenario 1.9

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting VCPONG hebben gemiddeld een lagere score
behaald dan het provinciaal gemiddelde. De score op ‘Doorlopende Leerlijn’ is gelijk aan het
provinciaal gemiddelde, de resterende scores zijn lager dan de provinciale gemiddeldes:
‘Deskundigheid’ (-0.4), ‘Visie’ (-0.4), en ‘Relatie met Netwerk’ (-0.4).
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Speciaal Onderwijs16
De scholen van de schoolstichtingen voor het speciaal onderwijs streven gemiddeld naar
ambitiescenario 2.2. Dit jaar is het gemiddeld behaalde scenario 2.317 en deden er zes scholen mee
aan de CMK-regeling. De gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt
uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.8

Visie: scenario 2.0

Doorlopende leerlijn: scenario 2.0

Netwerk: scenario 2.5

De scholen die behoren tot de bovenschoolse stichting voor speciaal onderwijs hebben gemiddeld
dezelfde score behaald als het provinciaal gemiddelde. De scores op ‘Visie’ en ‘Doorlopende Leerlijn’
liggen respectievelijk drie en twee decimalen lager. De resterende scores zijn hoger dan de provinciale
gemiddeldes: ‘Deskundigheid’ (+0.5) en ‘Relatie met Netwerk’ (-0.2).
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De bovenschoolse stichtingen voor het speciaal onderwijs (Kentalis, RENN4, VCOG) zijn in de berekeningen
voor deze samenvatting samengevoegd.
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Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

Overige schoolbesturen18
De scholen van de kleine schoolstichtingen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.8. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.719 en deden er nege scholen mee aan de CMK-regeling. De
gemiddelde behaalde score van de stichting ziet er in de piramide als volgt uit:

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.1

Visie: scenario 3.2

Doorlopende leerlijn: scenario 2.5

Netwerk: scenario 2.9

De scholen die behoren tot de kleine schoolstichtingen hebben gemiddeld een hogere score behaald
dan het provinciaal gemiddelde. De scores op ‘Deskundigheid’ ligt twee decimalen lager dan de
gemiddelde provinciale score, de resterende scores zijn hoger dan de provinciale gemiddeldes: ‘Visie’
(+0.9), ‘Doorlopende Leerlijn’ (+0.3) en ‘Relatie met Netwerk’ (+0.6).
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De schoolbesturen die bestaan uit één tot drie scholen (KOC Groningen, GBS De Wierde, SCSOG, Baasis,
Athena en VJN) zijn in de berekeningen voor deze samenvatting samengevoegd.
19
Bij het berekenen van deze scores zijn een aantal scores niet meegenomen omdat deze scholen geen
schoolbestuur hebben opgegeven. Daarnaast zijn onjuiste en ongeldige scores ook niet meegerekend. De
cijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven, al laten ze wel een algemene trend zien.

