Stichting Christ. B.s.
Lochem Laren

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 17 mei 2022

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stichting Christelijk
Basisonderwijs Lochem Laren (hierna: SCBOLL) onderzocht of de
sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en
hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs (zie
Onderzoekskader 2021).

Bestuur: Stichting Christelijk
Basisonderwijs Lochem Laren
(SCBOLL)
Bestuursnummer: 27067
Sector: PO
Aantal scholen onder bestuur: 3
Totaal aantal leerlingen: 378

Context
SCBOLL verzorgt onderwijs op drie scholen in Lochem en Laren.
Ongeveer 370 leerlingen ontvangen onderwijs op deze scholen. De
achterliggende periode kenmerkt zich als onrustig door een conflict op
bestuursniveau. Hiermee heeft de bestuurlijke focus te weinig op de
kwaliteit van het onderwijs gelegen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in het vertrek van de bestuurder en de aanstelling van een interimbestuurder. Zij is op 18 oktober 2021 begonnen aan de opdracht die de
Raad van Toezicht heeft gegeven. We onderzoeken in het vierjaarlijk
onderzoek besturen en scholen het bestuurlijk construct en geen
individuele personen.

Lijst met scholen waarbij we
verificatie-activiteiten hebben
uitgevoerd:
Prins Willem Alexander (05QJ)
De Rank (07IY)

Lijst met scholen met ander type
onderzoek
Prins Hendrikschool (08UW)

Wat moet beter?
Het bestuur heeft geruime tijd onvoldoende zicht gehad op de
kwaliteit van de scholen en heeft daardoor onvoldoende doelgericht
en systematisch gewerkt aan de verbetering van deze kwaliteit. Het
bestuur moet zorgen voor beter zicht op de kwaliteit en sturen op
verbetering. Uit het kwaliteitsonderzoek op de Prins Hendrikschool
maken we op dat de school op dit moment niet voldoet aan de wet.
De school heeft in een losstaand kwaliteitsonderzoek het oordeel
Onvoldoende gekregen. Over dit onderzoek verschijnt een apart
rapport. Naast 'voldoen aan de basiskwaliteit', moet het bestuur een
compleet beeld hebben van de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen, komen tot duidelijke verbeterplannen en goed evalueren
welke plannen hebben gewerkt om vervolgens te komen tot nieuwe,
passende plannen. Hier is op dit moment onvoldoende sprake van.
Daarnaast moet het bestuur komen tot een professionele organisatie
en kwaliteitscultuur in de hele stichting. We zien dat wettelijk
verplichte onderdelen ontbreken. Zo wordt er niet gestuurd op de
bekwaamheid van personeel. Tenslotte onderschrijven we het belang
dat een ieder weet wat zijn of haar taken en verantwoordelijkheden
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zijn.
In de scholen moet het bestuur zorgen voor doelgericht en
samenhangend onderwijs voor burgerschap en sociale cohesie. Het is
daarbij belangrijk dat het leren van de leerlingen ook op dit thema
consequent gevolgd wordt.
Tot slot moet het bestuursverslag van het bestuur compleet zijn. Een
aantal onderdelen van het jaarverslag 2020 is niet volledig
opgenomen. Wij verwachten dat het bestuur dit in het eerstvolgende
bestuursverslag herstelt.
Wat kan beter?
Het bestuur kan meer informatie opnemen in de meerjarenbegroting
door de doelen te koppelen aan de middelen die daarvoor ingezet
worden.
Wat gaat goed?
Met de komst van de interim bestuurder en de bovenschoolse
aanstelling van de schooldirecteur die gemandateerd is voor
onderwijs en kwaliteit, zien we dat zicht op de onderwijskwaliteit
ontstaat. Ook hoorden we in de gesprekken die we voerden dat de
eerste ontwikkelingen tot stand komen. Zo worden er
kwaliteitsgesprekken gevoerd met de directeuren naar aanleiding van
managementrapportages en geven enkele mensen die we spraken
aan nu pas de meerwaarde van de stichting te ervaren. Hoewel de
ontwikkeling pril en broos zijn, stemmen deze stappen ons positief.
Vervolg
Over twee jaar bezoeken we het bestuur met een herstelonderzoek.
Volgend jaar, in eerste kwartaal van 2023, voeren we een
voortgangsgesprek met het bestuur. Daarbij staan we stil bij de
ontwikkelingen binnen de stichting en de wijze waarop er is gezorgd
voor doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs.
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1 . Opzet van het vierjaarlijks
onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft in de periode februari/maart
2022 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij SCBOLL. In een
vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen
en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur
ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt
dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs?
Bij deze twee hoofdvragen hebben we subvragen geformuleerd. Deze
subvragen zijn naar aanleiding van de analyse en het startgesprek
geformuleerd. Binnen dit onderzoek staan de volgende subvragen
centraal:
• Heeft het bestuur een visie op goed onderwijs en is deze visie
vertaald naar ambities en doelen? Daarbinnen onderzoeken we
op welke wijze het bestuur richting geeft aan het versterken van
de basisvaardigheden en het vormgeven van passend onderwijs
(BKA1)?
• Op welke wijze geven het bestuur en de scholen uitvoering aan
de visie, ambities en doelen (BKA2)? Daarnaast onderzoeken we
in hoeverre de verwerking en afronding van de problematiek van
de afgelopen anderhalf jaar een rol speelt bij de continuïteit en
kwaliteit van het onderwijs.
• Op welke wijze evalueert het bestuur de lopende plannen,
verantwoordt het zich en gaat het de dialoog aan met
belanghebbenden (BKA3)?
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau
van het bestuur. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities.

Standaard

Onderzocht

Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie
BKA1. Visie, ambities en doelen

●

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog

●
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Documentanalyse
Voorafgaand aan het feitelijke onderzoek analyseren we de stukken
die we van het bestuur hebben. Bij deze analyse hebben we onder
andere deze stukken ingezien:
•
•
•
•
•
•

Strategisch beleidsplan 2019-2023
Jaarverslag 2020
Concept jaarverslag 2021
Balkenplanning SCBOLL
Bestuursverslag 2020
MEMO tbv inspectie

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. Daarbij
kunnen we ook andere belanghebbenden betrekken.

Onderzoeksactiviteiten
Het vierjaarlijks onderzoek bij SCBOLL hebben we op maat ingericht.
We hebben gekozen voor een uitvoerig onderzoek. In de
achterliggende maanden zijn berichten over een bestuurlijk conflict bij
de inspectie terecht gekomen. We vermoeden dat dit conflict ervoor
heeft gezorgd dat de interne focus onvoldoende heeft gelegen op de
kwaliteit van het onderwijs in de drie scholen. Mede hierdoor hebben
we besloten om alle drie de scholen te bezoeken en de focus te leggen
op de basiskwaliteit en daarbinnen de basisvaardigheden en de wijze
waarop scholen passend onderwijs verzorgen. Het onderzoek bevat
de volgende onderzoeksactiviteiten:
• Verificatieactiviteiten bij de Prins Willem Alexander en de Rank.
Op beide scholen gaan we in gesprek met de directie en de intern
begeleider en bekijken we vervolgens hoe het beleid doorwerkt
in de groepen.
• Kwaliteitsonderzoek op de Prins Hendrikschool. Vanuit de
expertanalyse en de zelfevaluatie van de school blijken risico's in
de basiskwaliteit. Daarnaast constateren we dat in het verleden
de Prins Hendrikschool vaker risico's heeft laten zien. Daarom
onderzoeken we de kwaliteit van de Prins Hendrikschool en
gebruiken we het kwaliteitsonderzoek tevens ter verificatie.
• Gesprekken met de raad van toezicht (hierna: RvT) en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (hierna: GMR). Met
beide gremia bespreken we de eigen rollen en taken binnen de
stichting, staan we stil bij het conflict dat recent gespeeld heeft
en naar hoe beide gremia kijken naar de toekomst.
• Bestuursgesprek. Na de verificatieactiviteiten spreken we
nogmaals met het bestuur om de laatste hiaten in het beeld aan
te vullen.
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Risico

Goed

Herstel

Specifiek

School
Prins Hendrikschool (08UW)

●

Onderzoeken op scholen
We hebben het volgende onderzoek op schoolniveau uitgevoerd:
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek naar risico’s uit bij de Prins
Hendrikschool omdat uit onze analyse blijkt dat zij mogelijk
onvoldoende kwaliteit bieden. Bij ons onderzoek maken we gebruik
van de zelfevaluatie die door de school is opgesteld.
We publiceren een aparte rapport over het onderzoek op
schoolniveau. Dit rapport is te vinden op onze website. Waar relevant
verwijzen we in dit rapport naar het schoolrapport. In het
schoolrapport staan herstelopdrachten naar aanleiding van de
wettelijke tekortkomingen die we hebben geconstateerd. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het herstel van deze tekortkomingen.
Overige wettelijke vereisten
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021).
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Over SCBOLL zijn verschillende signalen binnengekomen. Deze
hebben gemaakt dat we het onderzoek op maat hebben ingericht en
naar voren hebben geschoven in de planning.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan het eindoordeel op bestuursniveau en de
oordelen op de standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing,
kwaliteitszorg en ambitie. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de reactie van het
bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten vierjaarlijks
onderzoek bestuur
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau.
Samenvattend oordeel
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de
standaarden.

We beoordelen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en
ambitie van Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren als
Onvoldoende.
Uit de gesprekken die we voerden en de scholen die we bezochten,
maken we op dat er in onvoldoende mate sprake is van een bestuur
en een organisatie die op professionele wijze werken aan de realisatie
van voldoende onderwijskwaliteit. We stellen vast dat het bestuur niet
werkt vanuit een heldere onderwijsvisie die concreet en passend
vertaald is naar ambities en doelen en daarmee samenhangend
beleid. Daarnaast constateren we dat op meerdere lagen binnen de
organisatie schade is ontstaan door het bestuurlijke conflict dat recent
gespeeld heeft. Daarnaast zien we een stichting met drie scholen die
zoekende zijn naar wat hen bindt. De wens om meer samen te werken
en te komen tot een krachtige stichting met een duidelijk meerwaarde
horen we in veel gesprekken terug. We zien dat hierin de eerste
stappen zijn gezet.
Tegelijkertijd zien we dat er stappen gezet zijn in de bestuurlijke
aansturing van de stichting. Met de komst van de interim bestuurder
en de aanstelling van de directeur die gemandateerd is voor onderwijs
en kwaliteit horen we dat de interne kwaliteit in beeld komt en er
ontwikkeling tot stand lijkt te komen. De RvT heeft in november 2020
besloten af te treden. Een aantal leden heeft de raad van toezicht
inmiddels verlaten, Twee leden zijn gebleven om te zorgen voor een
goede overdracht. Het vervangen van de RvT wordt gedaan om de
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stichting de kans te geven om een nieuwe start te maken en definitief
afscheid te nemen van het oude conflict. Wij geven de GMR in
overweging eenzelfde mutatie aan te gaan. Uit de gesprekken die we
voerden, maken we op dat het vertrouwen broos is en er nog geen
sprake lijkt te zijn van echte 'afhechting'.
Context
SCBOLL is een stichting met drie scholen in Lochem en Laren. in 2018
is de stichting bezocht met een vierjaarlijks onderzoek besturen en
scholen. Tijdens dat het onderzoek is de systematiek van
kwaliteitszorg als Onvoldoende beoordeeld. Na een hersteltraject van
een jaar is dit systeem in 2019 als Voldoende beoordeeld.
In 2020 bereikten berichten over een intern bestuurlijk conflict de
inspectie van het onderwijs. Er zijn door de inspectie als toehoorder
meerdere gesprekken gevoerd met verschillende gremia binnen de
stichting. Toentertijd is het beeld geschetst dat de continuïteit en de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen niet in geding waren.
Uit de interne memo en de gesprekken die we voerden, maken we op
dat het juridisch conflict heeft gezorgd voor een kostenpost van
ongeveer €300.000,- aan juridisch bijstand. Een significant deel van
deze kosten zijn door de GMR ingezet zonder dat de juridische
onderbouwing op orde was. Deze kosten hebben ertoe geleid dat de
private reserves van de stichting bijna volledig zijn uitgeput. Achteraf
bezien zijn deze uitgaven onnodig geweest omdat de juridische
procedure niet inhoudelijk behandeld is. Meer inhoudelijke
voorkennis van rollen, rechten en plichten hadden mogelijk kunnen
voorkomen dat deze kosten gemaakt zouden worden. We hebben
begrepen dat het bestuur en de RvT gaan onderzoeken in welke mate
het mogelijk is om gelden terug te vorderen, om op deze wijze de
schade te beperken.

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en
ambitie. Vervolgens geven we een toelichting op deze oordelen.

BKA1. Visie, ambities en doelen
We beoordelen de standaard Visie, ambities en doelen als
Onvoldoende.
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We stellen allereerst vast dat het bestuur niet werkt vanuit een
heldere onderwijsvisie die concreet en passend vertaald is naar
ambities en doelen en daarmee samenhangend beleid.
We zien dat er in het verleden een strategisch beleidsplan is opgesteld
waarin wordt gesproken over vier strategische thema's. Deze
algemene thema's krijgen op bestuursniveau geen praktische
vertaling, waardoor expliciete sturing op de plannen ontbreekt.
Daarnaast zijn de ambities die we aantreffen weinig ambitieus. We
zien in de stukken dat er gestreefd wordt naar de basiskwaliteit. Uit de
verificatie-activiteiten en het kwaliteitsonderzoek op de Prins
Hendrikschool constateren we echter dat er op verschillende
elementen van deze basiskwaliteit onvoldoende gestuurd is. We zien
op de Prins Hendrikschool zelfs tekortschietende onderwijskwaliteit.
We stellen vast dat het bestuur in onvoldoende mate zorg draagt voor
de kwaliteit van het onderwijs op de scholen via een stelsel van
kwaliteitszorg (artikel 10 en 12, vierde lid, WPO). De afgelopen periode
heeft de bestuurlijke focus in onvoldoende mate gelegen op het
primaire proces. Van de ontwikkelingen uit de jaren 2018 - 2019 zien
we weinig herkenbaar terug.
Binnen de basiskwaliteit zien we omissies in het onderwijs voor
burgerschap en sociale cohesie. Hoewel de scholen bezig zijn met het
thema burgerschap, is er nog geen sprake van een doelgericht en
samenhangend aanbod en ook worden de maatschappelijke
competenties van de leerlingen nog niet in kaart gebracht (artikel 8,
derde lid, WPO). Hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht.
Naast de focus op de onderwijskundige kwaliteit hebben we bekeken
op welke wijze er sprake is van een functionele en organieke scheiding
tussen uitvoerend en toezichthoudend bestuur. We constateren dat de
scheiding van uitvoering en toezicht een tijd niet heeft
gefunctioneerd. Uit de gesprekken die we voerden halen we dat de
interne toezichthouder niet volledig werd geïnformeerd door het
uitvoerend bestuur. Met de komst van de interim bestuurder horen we
dat de relatie tussen beide gremia hersteld is. De toezichthouder
concludeert zelf dat het systeem van "checks and balances" verstevigd
dient te worden om de kans op een bestuurlijk conflict in de toekomst
te verkleinen.
Ook is het belangrijk dat bij de meerjarenbegroting er (financiële)
middelen aan de strategische doelen zijn gekoppeld. Wij zien dit
echter beperkt terug in de meerjarenbegroting. Wij vragen het bestuur
om hier in de volgende bestuursverslagen meer aandacht aan te
geven.
Ieder bestuur heeft daarnaast te maken met mogelijke risico’s. Als het
bestuur geen risico’s onderkent, kan zij verrast worden als zich
onverwachts een risico voordoet. Dan moet het bestuur ad hoc
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maatregelen nemen. Het is beter om voorbereid te zijn en te weten
welke beheersmaatregelen worden getroffen als zich een risico
voordoet. Om die reden is het belangrijk dat belanghebbenden
kunnen zien wat het bestuur doet om risico’s te voorkomen en wat ze
doet om het negatieve effect zo klein mogelijk te houden als het risico
zich inderdaad voordoet. Wij zagen dat deze aspecten in algemene
termen zijn beschreven in het bestuursverslag en roepen het bestuur
op in volgende bestuursverslagen concreter te benoemen om welke
risico’s en welke beheersmaatregelen het precies gaat.
Met de komst van de interim bestuurder en de aanstelling van de
directeur die gemandateerd is voor onderwijs en kwaliteit zien we dat
de eerste ontwikkelingen tot stand komen. We zien dat de interne
kwaliteit in beeld komt. Zo is er gestart met zelfevaluaties op de drie
scholen. De evaluatie op de Prins Hendrikschool is tijdens het
onderzoek dat we op deze school hebben uitgevoerd, door ons
gebruikt ter verificatie. Het beeld dat in de evaluatie wordt geschetst
van de onderwijskwaliteit herkennen we. Ook is het bestuur recent
gaan werken met managementrapportages en kwartaalgesprekken
om op directieniveau zicht te krijgen op het primaire proces. Hoewel
ze pril zijn, zijn dit stappen in de goede richting.
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur
We beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als
Onvoldoende.
We stellen vast dat het bestuur in onvoldoende mate effectief
uitvoering geeft aan ambities en doelen en onvoldoende stuurt op
een op samenwerken en leren gerichte professionele kwaliteitscultuur
(artikel 10, WPO).
Uit de gesprekken die we voerden, maken we op dat er binnen de
organisatie onvoldoende duidelijk is hoe er uitvoerig gegeven dient te
worden aan bestuurlijke ambities en doelen. Tot in het recente
verleden was er van expliciete uitvoering van ambities en doelen nog
geen sprake. We zien scholen die zich, mede ingegeven door de
bestuurlijke onrust van de afgelopen tijd, volledig richtten op de eigen
kwaliteit. De directies probeerden daarbij het team en de school te
beschermen tegen wat er speelde op bestuursniveau. Tijdens de
onderzoeksactiviteiten is er ook gesproken over de meerwaarde van
werken in een stichting. De eindconclusie die we op basis van die
gesprekken moeten trekken, is dat de meerwaarde van de stichting
niet of in beperkte mate wordt ervaren.
We herkennen daarnaast in onvoldoende mate een professionele
organisatie. Op meerdere plekken wordt de professionele
verantwoordelijkheid onvoldoende genomen. Allereerst zien we op
stichtingsniveau dat verschillende gremia meer bezig leken te zijn met
de eigen positie dan met de kwaliteit van het onderwijs. We zien een
duidelijke noodzaak voor verdere professionalisering van de
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organisatie. We constateren namelijk dat taken en
verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk zijn.
Op schoolniveau zien we dat het team van de Prins Hendrikschool
onvoldoende professionele verantwoordelijkheid neemt voor het
leren van de leerlingen. Hierdoor komt de ononderbroken
ontwikkeling van de leerlingen onder druk te staan (artikel 8, eerste
lid, WPO). Ten derde stellen we op personeelniveau vast dat het
bestuur in onvoldoende mate heeft gestuurd op het onderhouden en
uitbreiden van de bekwaamheid (artikel 12, derde lid, WPO). Ook
constateren we dat er binnen de stichting niet gewerkt wordt met een
professioneel statuut waarin de zeggenschap van leerkrachten wordt
beschreven (artikel 31a, derde en vierde lid). Ook ontbreken
functionerende bekwaamheidsdossiers (artikel 32b, WPO).
We zien een organisatie die de scherven van een bestuurlijk conflict bij
elkaar heeft geraapt en kijkt welke kant het op moet. Met de komst
van de interim bestuurder is daarin de eerste stap gezet. De interim
bestuurder heeft van de Raad van Toezicht een opdracht
meegekregen. Daarnaast is één van de directeuren gemandateerd om
bestuurlijke taken op onderwijskundig vlak uit te voeren. Ook in de
Raad van Toezicht zien we ontwikkelingen. Zo hebben de zittende
leden van de RvT in november 2020 besloten af te treden. Een aantal
leden heeft zich al teruggetrokken. Een tweetal leden is blijven zitten
om te komen tot een goede overdracht van zaken. We stellen in het
gesprek met de RvT vast dat een aantal zaken binnen het toezicht
versterking behoeft. Een helder en functionerend toezichtskader
ontbreekt waarin "checks and balances" zijn opgenomen. De Raad van
Toezicht heeft de wens uitgesproken om een dergelijk kader te gaan
hanteren. Binnen de GMR zien we de noodzaak tot verdere
professionalisering zodat de rolvastheid van de GMR wordt
verstevigd.
Ook is het belangrijk dat het geld dat het bestuur van de overheid
krijgt doelmatig wordt besteed aan het onderwijs. De intern
toezichthouder moet daarop toezien. Hij moet zich in het
bestuursverslag verantwoorden over de manier waarop hij uitvoering
gaf aan deze taak. De informatie hierover ontbrak in het
bestuursverslag over 2020. Wij verwachten dat de intern
toezichthouder hier in de volgende bestuursverslagen meer aandacht
aan besteedt.
We zien binnen de kwaliteitscultuur eerste positieve stappen gezet
worden. Zo wordt er met de komst van de interim bestuurder meer
gezamenlijkheid gezocht en meer systematisch gewerkt aan het
uitvoeren van beleid. Een van de directeuren die we spraken gaf aan
nu pas het gevoel te kennen om te werken bij een stichting.
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog
We beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog als
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Voldoende.
We beoordelen deze standaard als Voldoende omdat we zien dat het
bestuur met evaluaties de kwaliteit van de organisatie en de scholen
in beeld krijgt. Een van deze evaluaties hebben we geverifieerd tijdens
het kwaliteitsonderzoek op de Prins Hendrikschool. Hoewel we
vaststellen dat het onderwijs daar niet voldeed aan de standaard,
zagen we dat de eigen evaluatie dit beeld ook schetste. Hiermee
stellen we vast dat het evaluerend vermogen op orde lijkt te
komen. In de toekomst zal moeten blijken hoe de verzamelde
informatie en de gedane evaluaties gaan bijdragen aan
verbeterplannen.
Tegelijkertijd zien we dat het bestuur in beperkte mate in staat is om
zich te verantwoorden over het gevoerde beleid. Aangezien we
vaststellen dat er van een expliciete uitvoering van het beleid geen
sprake is, toont het jaarverslag 2020 dat het dan ook erg lastig is om
concreet te verantwoorden over de resultaten.
Het bestuur geeft in het jaarverslag in onvoldoende mate aan waaraan
het geld dat zij van het samenwerkingsverband ontving voor passend
onderwijs is besteed en wat het effect hiervan is geweest op de
leerlingen om wie het gaat. Wij vragen het bestuur om hier in de
volgende bestuursverslagen meer aandacht aan te geven.
Van besturen wordt verwacht dat zij goed zicht hebben op hun
omgeving. Daaronder vallen ook de risico’s die mogelijk op het pad
van het bestuur komen. Van een bestuur verwachten wij dat ze
systematisch stilstaat bij het benoemen en evalueren van risico’s. Wij
willen graag zien dat de risico-inventarisatie binnen de organisatie is
verankerd. Daarnaast willen we zien hoe het bestuur het
risicobeheerssysteem in de praktijk toepast en waar nodig aanpast.
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2.2. Afspraken over vervolgtoezicht
We wijken bij SCBOLL voor het vervolgtoezicht af van de reguliere
termijn van vier jaar. Over twee jaar onderzoeken we de stichting
opnieuw om te zien in welke mate de wettelijke tekortkomingen weg
gewerkt zijn. In de tussentijd laten we ons door het bestuur
informeren over de ontwikkelingen binnen de stichting. Dit doen we
onder andere door over een jaar een voortgangsgesprek in te
plannen. De jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of urgente
signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht
verder aan te scherpen.
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het
bestuur herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Wij verwachten van het bestuur dat
zij komt tot een systematische
aanpak voor kwaliteitszorg,
waardoor de kwaliteit van het
onderwijs aantoonbaar in beeld
komt en tekortkomingen adequaat
aangepakt worden.

Over twee jaar voeren wij een
herstelonderzoek uit op
bestuursniveau.

Bestuur

BKA1: Visie, Ambities en doelen
Het bestuur draagt onvoldoende
zorg voor de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen via een
stelsel van kwaliteitszorg. Dat houdt
onder andere in dat er toetsbare
doelen zijn geformuleerd (artikel 10
en 12, vierde lid, WPO).
Het bestuur dient op de scholen te
komen tot een doelgericht en
samenhangend aanbod voor
burgerschap en sociale cohesie.
Daarbij dienen de scholen de
ontwikkeling van de leerlingen met
betrekking tot de maatschappelijke
competenties te volgen (artikel 8,
derde lid, WPO).

In het eerste kwartaal van 2023
voeren we een voortgangsgesprek
met het bestuur.

Wij verwachten van het bestuur dat
de scholen komen tot een
doelgericht en samenhangend
onderwijs in burgerschap en sociale
cohesie. Daarnaast verwachten we
dat het bestuur de inspectie in het
eerste kwartaal van 2023 informeert
over deze herstelopdracht.
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

BKA2: Uitvoering en
kwaliteitscultuur.
Het bestuur komt op de scholen tot
een professionele en
verantwoordelijke kwaliteitscultuur
waardoor de ononderbroken
ontwikkeling van leerlingen niet
langer onder druk staat (artikel 8,
eerste lid, WPO).

Wat doen wij?

We verwachten van het bestuur dat
het binnen de hele organisatie komt
tot een professionele
kwaliteitscultuur waarin op een
professionele wijze wordt gewerkt
aan het realiseren van goed
onderwijs.

Het bestuur en de scholen dienen de
leraren in een professioneel statuut
zelfstandige verantwoordelijkheid te
geven bij de beoordeling van de
onderwijsprestaties van leerlingen
en voldoende zeggenschap te geven
waar het gaat om het
vakinhoudelijke, vakdidactische en
pedagogische proces in de scholen
(artikel 31a, derde en vierde lid,
WPO).
Het bestuur dient te sturen op het
onderhouden en uitbreiden van de
bekwaamheid (artikel 12, derde lid,
WPO) en voor alle personeelsleden
te beschikken over een
bekwaamheidsdossier waarin
bekwaamheid en het onderhouden
van de bekwaamheid wordt
vastgelegd (artikel 32b, WPO).

BKA2: Uitvoering en
kwaliteitscultuur
De intern toezichthouder
verantwoordt zich in onvoldoende
mate over de doelmatige besting van
publieke middelen in het jaarverslag
(artikel 17c lid 1 onder e WPO).

BKA3: Evaluatie, verantwoording en
dialoog
In het jaarverslag zijn de interne
risicobeheerssystemen in
onvoldoende mate
beschreven (artikel 4 lid 4 RJO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
intern toezichthouder in de
eerstvolgende jaarverslaggeving
verantwoording aflegt over hoe hij
het toezicht op een doelmatige
besteding van rijksmiddelen heeft
uitgevoerd.

Wij vertrouwen er op dat het bestuur
het onvolledige onderdeel in de
eerstvolgende jaarverslaggeving
opneemt.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
rapportage over de aanwezigheid en
werking van het interne
risicobeheersings- en
controlesysteem in de eerstvolgende
jaarverslaggeving is opgenomen.

Wij vertrouwen er op dat het bestuur
het onvolledige onderdeel in de
eerstvolgende jaarverslaggeving
opneemt.

De reden dat wij zelf grotendeels onderzoek doen naar het herstel is
dat we constateren dat de situatie binnen SCBOLL broos is. We zien
sinds de komst van de interim-bestuurder mooie eerste stappen. We
stellen echter ook vast dat de situatie complex is en dat de aanstelling
van de interim-bestuurder van tijdelijke aard is.
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3 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg.
Terugblik
November 2021 heeft de inspectie aangegeven graag kennis te maken
met de interim bestuurder die eind oktober 2021 gestart is. Ook is
toen door de inspectie aangegeven in 2022 het bestuursonderzoek uit
te gaan voeren. Dit omdat in 2022 het vierjaarlijks onderzoek weer
plaats zou vinden, maar enigszins naar voren gehaald omdat men
verontrust was over berichten die ook de inspectie ter ore waren
gekomen.
Bij de analyse en de voorbereiding van het aanleveren van stukken
aan de inspectie bleek al snel dat er sprake was van een niet werkend
kwaliteitssysteem. Dit is tijdens het kennismakingsgesprek op 10
januari jl. gemeld aan de inspecteur.
We hebben de aanwezige documenten geordend om daarmee beter
zicht te krijgen op wat er wel was en wat er direct opgepakt moest
gaan worden. Tijdens deze onderzoeksfase hebben we het volgende
geanalyseerd en ook gepresenteerd aan de inspectie tijdens het
startgesprek op 8 februari jl.
• De drie scholen vormen samen geen stichting. Het blijkt dat er
geen sprake is van synergievoordelen van het samen één
organisatie zijn. Dat blijkt ook uit het ontbreken van een
bovenschools kwaliteitszorgsysteem.
• Het Directieberaad heeft ruim een jaar in het teken gestaan van
een lopend conflict en is te weinig gericht geweest op de
ontwikkeling en het monitoren van onderwijs en kwaliteit.
• Het strategisch beleidsplan 2019-2022 is weinig ambitieus.
• Er is in 2018-2019 (na het vorige inspectiebezoek) een voorzet
(kwaliteitsagenda) gemaakt waarop het kwaliteitssysteem
gebouwd moest worden. Dit is echter niet opgevolgd en
doorontwikkeld.
• De drie scholen hebben allen een eigen kwaliteitssysteem waarbij
we gemeld hebben dat we dit systeem op de Prins Hendrik niet
als voldoende beoordelen.
• Er werden deels plannen gemaakt (en beschreven), echter
onvoldoende geïmplementeerd en daarmee ook niet gemonitord
en bijgesteld.
• De aanwezige documenten kennen onvoldoende samenhang in
planning, uitvoering, verantwoording en bijstelling (op alle
niveaus).
• SCBOLL heeft drie scholen, elke school heeft een eigen integraal
directeur. De organisatie heeft geen stafbureau, expertise wordt
extern ingehuurd. Er is sprake van een versnippering van
(deel)taken.
• Er lijkt bovenschools te weinig kennis van onderwijs en kwaliteit
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aanwezig te zijn geweest.
Onze bovenstaande analyse hebben we ook gedeeld met de RvT, de
GMR en onze medewerkers.
Wat we al opgepakt hebben
1. Het kwaliteitszorgsysteem is opnieuw ingericht en we zijn gestart
met het opzetten van een kwaliteitshandboek voor SCBOLL.
2. Er is externe begeleiding ingehuurd voor het traject ‘goed
onderwijs is geen toeval’. Een verbetertraject waarbij zowel met
directeuren en Ib’ers in koppels als ook met alle medewerkers (en
stagiaires) van SCBOLL gewerkt wordt aan een doorleefd
gemeenschappelijk kwaliteitsdenken en werken.
3. Er is een opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en
implementatie van ontbrekend beleid (waaronder Arbobeleid,
verzuimbeleid, gesprekkencyclus/bekwaamheidsdossiers,
klachtbeleid).
4. We hebben het Directieberaad een nieuwe invulling gegeven met
een goede en (onderwijs) inhoudelijk rijke agenda (gerelateerd
aan de strategische agenda, de jaardoelen en beide
veranderopgaven) met besluitenlijsten en actie lijsten voor
opvolging.
5. In Q1 2022 zijn we gestart met een nieuwe werkwijze en
bijpassend format voor verantwoording. Met de directeuren
bespreken we hun managementrapportage (nieuw format voor
zowel directie als RvT met data-analyse die aansluit op de
jaardoelen en veranderthema’s). Deze worden verwerkt in de
verantwoording aan de RvT (rapportage bestuur) en sluiten aan
bij de kwartaalcijfers die via OBT aangeleverd worden.
6. De begeleiding van directeuren en Ib’ers is opgepakt. We werken
aan de verheldering en ontwikkeling van rollen, taken en
verantwoordelijkheden. Met hen samen evalueren en reflecteren
we op onderwijs en kwaliteit.
7. We hebben SharePoint ingericht en toegankelijk gemaakt voor
het Directieberaad, de RvT en de GMR. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt met secretaris RvT, Directie en GMR met
betrekking tot het vastleggen van besluitvorming
(adviesaanvragen e.d.).
De eerste resultaten
Er is duidelijk sprake van een urgentiebesef; ‘we staan aan’.
Op de scholen hebben we het over onderwijs en het beter
samenwerken in teams. We werken aan de bewustwording dat
overeenstemming hebben over wat goed onderwijs is en een strategie
hebben hoe een volgende stap te maken in de ontwikkeling van
leerlingen van essentieel belang is. Teams die daarbij dan een
collectief uitgewerkt plan hebben hoe ze tot de gewenste
leeropbrengsten komen, zijn effectiever dan onderwijsteams die ieder
voor zich werken. De eerste kwartaalrapportages van de directeuren
leverden goede gesprekken en samenhangende analyses en
verantwoording.
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Inspectierapport
De gesprekken met en de bezoeken van de inspecteurs hebben wij
allen als positief ervaren. Wij willen onze waardering uitspreken voor
de wijze waarop het rapport is vormgegeven. Uw analyse biedt
aanknopingspunten ter verbetering van de aansturing op de
onderwijskwaliteit, kwaliteitscultuur en de financiële verantwoording
om in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Het is niet makkelijk voor eenieder te onderkennen dat het
kwaliteitssysteem niet op orde is, maar het is goed te weten waaraan
samen hard gewerkt dient te worden. Die wil en wens tot
ontwikkeling is er zeker en zien we terug bij alle geledingen in onze
organisatie. De bijeenkomst met Directie, RvT en GMR (12 april jl.)
waarbij we de eerste bevindingen van de inspectie gedeeld hebben en
de eerste studiedag ‘goed onderwijs is geen toeval’ (19 april jl.) voor
alle medewerkers zijn daarvan mooi voorbeelden.
Wij onderschrijven de inhoud en opdracht die wij van de inspectie
gekregen hebben, deze sluit geheel aan bij onze eigen analyse en de
opdracht die we ons zelf stellen.
Met vriendelijke groet,
Charlotte van Zuijlen,
directeur-bestuurder a.i. SCBOLL
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

