Kom Leren

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 14 juni 2019

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 Stichting Kom Leren te Maastricht.
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het onderwijs bij Stichting Kom Leren voldoet tenminste aan de
gestelde basiskwaliteit en bestuur en scholen zijn voortdurend bezig
met het borgen en verbeteren van die kwaliteit.
Het stelsel van kwaliteitszorg dat het bestuur heeft draagt zorg voor
de borging en verbetering van de basiskwaliteit van het onderwijs op
de scholen. De verantwoordelijkheid en inspraak is laag in de
organisatie belegd. Medewerkers voelen zich gehoord en herkennen
zich volledig in het nieuwe strategisch beleidsplan dat in
gezamenlijkheid met alle betrokkenen is opgesteld.
Sterk is ook dat het bestuur voortdurend in gesprek is met de directies
en het werkveld om de systematiek die ze hanteren te verbeteren. Dat
doet het bestuur bijvoorbeeld door het organiseren van studiedagen,
interne consultaties, netwerken waarbij uitwisseling van interne en
externe expertise wordt gestimuleerd.
Het bestuur houdt op verschillende manieren zicht op de
onderwijskwaliteit. Zo stellen de scholen jaarlijks een
verantwoordingsdocument op waarin een analyse van de resultaten is
opgenomen. Daarnaast brengt het bestuur jaarlijks een
bestuurskwaliteit bezoek aan elke school om met elkaar in gesprek te
gaan over de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur: Kom Leren
Bestuursnummer: 42669

Aantal scholen onder bestuur: 20
Totaal aantal leerlingen: 3573
(Teldatum: 1 oktober 2018)
Lijst met onderzochte scholen:
03JX Katholieke basisschool De Den
05EZ R.K. basisschool Op de 10
Bunder
06GR R.K. basisschool De Cramignon
21NU Openbare basisschool De
Spiegel
24EE-C2 Montessori basisschool De
Poort, nieuwkomersgroepen
24NK Openbare basisschool
Broekhem
24NV Algemeen bijzondere
basisschool Tangram

Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de
wettelijke eisen.
Wat moet beter?
Het bestuur moet nog afspraken vastleggen met de leraren over het
respecteren van hun professionele ruimte.
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Wat kan beter?
Een onderdeel van de kwaliteitszorg zijn de bestuurskwaliteit
bezoeken die het bestuur brengt aan de scholen. Dit schooljaar heeft
het bestuur een eerste waardering toegekend aan al haar scholen aan
de hand van een eigen instrument. Dit kan in de toekomst nog
versterkt worden door de basiskwaliteit in kaart te blijven brengen
met een heldere eigen normering, en ook de eigen aspecten van
kwaliteit in de waardering mee te nemen.
Een andere verbeterslag die het bestuur nog kan maken is de
voortgang van de nieuwkomersvoorziening beter te monitoren. Een
analyse van de resultaten van deze groepen ontbreekt nu namelijk
nog in het verantwoordingsdocument.
Daarnaast kan de kwaliteitsverantwoording en –dialoog worden
versterkt door ook over de effecten van de verbeteractiviteiten, de
eigen ambities en de eigen waardering daarvan de dialoog te voeren
met de interne belanghebbenden.
Vervolg
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar
opnieuw onderzocht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de maanden maart-april 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Kom Leren te Maastricht. In een
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op 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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer 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 de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid
Vanaf schooljaar 2018/2019 maakt het toezicht op de regelgeving
rondom registratie en melding van aan- en afwezigheid onderdeel uit
van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op
bestuursniveau. We onderzoeken bij ieder bestuur één van de scholen.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. Dit is
tijdens dit onderzoek niet aan de orde.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn. Het bestuur heeft hiervan geen gebruik
gemaakt.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
School

1

2

3

4

5

6

●

●

●

●

●

●

●

●

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Schoolklimaat

●

SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat

●

●

●

●

●

●

Kwaliteitszorg en ambitie
●

KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

1. Katholieke basisschool De Den (03JX)
2. R.K. basisschool Op de 10 Bunder (05EZ)
3. Openbare basisschool De Spiegel (21NU)
4. Montessori basisschool De Poort, nieuwkomersgroepen (24EE-C2)
5. Openbare basisschool Broekhem (24NK)
6. Algemeen bijzondere basisschool Tangram (24NV)
R.K. Basisschool De Cramignon (06GR) staat niet in het overzicht,
omdat op deze school geen standaarden zijn beoordeeld.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Naast het college van bestuur waren dit de
leden van de raad van toezicht, vertegenwoordigers van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, directeuren,
medewerkers van de interkomschil en de beleidsmedewerkers van het
bestuursbureau. Daarnaast hebben we op de scholen gesproken met
leerlingen, leraren, intern begeleiders en directie en verschillende
lessen bezocht.
De onderzoeksactiviteiten op de scholen waren gericht op het nagaan
hoe het bestuur stuurt op het (voorgenomen) beleid, of dit terug te
zien is in de scholen en op welke wijze daarover verantwoording
wordt gevraagd. We hebben dit onderzocht aan de hand van de
thema's De mens centraal en Leer- en leefgemeenschap in transitie.
Daarnaast is per school de kwaliteit van enkele standaarden
beoordeeld. Met uitzondering van R.K. basisschool De Cramignon
(06GR), hier hebben wij uitsluitend de Registratie van aan- en
afwezigheid onderzocht.
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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
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht bij
R.K. basisschool De Cramignon art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 27c
Leerplichtwet 1969; art. 6; 8 lid 12; 13 lid 1 onder k; 40, 40c WPO
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 hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken en hoofdstuk 4 op het resultaat van het
onderzoek naar registratie en melding van aan- en afwezigheid. In
hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de
rapportage opgenomen.
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Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
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. In het eerste
vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend
onderwijs nog geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie standaarden
afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we een
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.
Te zien is wat het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied
Financieel beheer op bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre
onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft
van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid
van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het antwoord op deze vraag is ja; het bestuur heeft een stelsel van
kwaliteitszorg waardoor de basiskwaliteit van het onderwijs op
de scholen gewaarborgd is en/of verbetert. Ook worden de visie en
ambities breed gedragen in de gehele organisatie. Het bestuur heeft
tegenspraak georganiseerd, dit gebeurt door de ouders en het
personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. We zien hier
nog kansen om intern de kwaliteitsverantwoording- en dialoog te
verbeteren door over de effecten van de verbeteractiviteiten, de eigen
ambities en de eigen waardering daarvan de dialoog te voeren.
We zien op de korte of middellange termijn geen risico's voor de
financiële continuïteit van Stichting Kom Leren. Ook de financiële
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer.

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. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het antwoord op deze vraag is ja; de standaard Kwaliteitszorg is als
goed beoordeeld. Het bestuur van Kom Leren heeft de kwaliteit
goed in beeld.
Na een fusie van twee organisaties lag de focus van het bestuur de
afgelopen jaren op het beheer en de organisatie. Sinds dit jaar is de
slag naar de onderwijsorganisatie gemaakt. Het oude strategisch
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beleidsplan (sbp) is geëvalueerd en op basis van die evaluatie heeft
het bestuur besloten het proces om te komen tot een nieuw sbp van
onderop te laten ontstaan. De eerste contouren voor dit plan heeft
het bestuur gezamenlijk met de directeuren uitgezet. Vervolgens heeft
het bestuur door middel van dialoogsessies met alle geledingen van
de organisatie iedereen betrokken bij de totstandkoming van het
nieuwe sbp. Dat heeft geresulteerd in drie duidelijke richting gevers
(thema’s) die breed worden herkend in de organisatie. De drie richting
gevers zijn aangevuld met 40 kritische prestatie-indicatoren. Deze
richting gevers en de kritische prestatie-indicatoren zijn voor de
scholen duidelijke vertrekpunten waar ze verdere invullingen aan
kunnen geven binnen hun eigen schoolconcept en eigen
schoolontwikkeling.
Om zicht te houden op de onderwijskwaliteit voert het bestuur met
regelmaat gesprekken met verschillende geledingen zoals de
beleidsmedewerkers, interkomschil (psychologen en orthopedagogen
die de scholen ondersteunen), directeurenberaad en het
samenwerkingsverband. Daarnaast sluit het bestuur aan bij
overlegmomenten van de interne netwerken zoals het netwerk van de
intern begeleiders of het ICT-netwerk.
Een andere systematiek om zicht te houden op de kwaliteit is het
‘Kwinkleren’ document, een informatiedocument waarin de scholen
verantwoording afleggen aan het bestuur door middel van een
analyse van de resultaten. Een ander onderdeel van de kwaliteitszorg
zijn de bestuurskwaliteit bezoeken (bkb) die het bestuur brengt aan de
scholen. Dit schooljaar heeft het bestuur een start gemaakt met deze
bezoeken en de kwaliteit van alle scholen in kaart gebracht. Met een
recent ontwikkeld instrument heeft het bestuur een eerste waardering
toegekend aan alle scholen. Dit kan in de toekomst nog versterkt
worden door de basiskwaliteit in kaart te blijven brengen met een
heldere eigen normering en ook de eigen aspecten van kwaliteit in de
waardering mee te gaan nemen.
Het bestuur kan tevens nog een slag maken door de voortgang van de
nieuwkomersvoorziening beter te monitoren. Een analyse van de
resultaten van deze groepen ontbreekt nu in het ‘Kwinkleren’document. Door de sterke fluctuatie van leerlingenaantallen, is het
bestuur bezig met het beheer en de organisatie van deze groepen. De
toekomst van deze groepen is onduidelijk, dat maakt de situatie lastig
voor het bestuur.
Sterk is dat het bestuur continu in gesprek is met de directies en het
werkveld om de systematiek die ze hanteren te verbeteren. Dat doen
ze bijvoorbeeld door middel van studiedagen over het ‘Kwinkleren’
document, interne consultaties, netwerken waarbij uitwisseling van
interne expertise wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook
uitwisseling met externe expertise wordt gefaciliteerd door deze uit te
nodigen op de ‘Komleren’-dag en bijvoorbeeld de buitenlandreis.
Een andere manier om te sturen op verbetering van
onderwijskwaliteit is het innovatiefonds waar middelen voor zijn vrij
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gemaakt en criteria zijn opgesteld. Hierop kunnen alle scholen, maar
ook de stafafdelingen (bijvoorbeeld de Interkomschil) op inschrijven
met een innovatieproject voor onderwijskundige vernieuwing.
We kunnen concluderen dat het bestuur alert is op risico’s en
adequate maatregelen neemt. Zo draagt het bestuur zorg voor
coaching van beginnende schoolleiders en beginnende leraren en
faciliteert het eveneens de oprichting van een expertiseknooppunt
NT2. Daar waar in het verleden kennis en expertise is weggelekt,
proberen zij dit nu te voorkomen door de kennis en expertise met
elkaar te delen. De oprichting van dit knooppunt bevindt zich
weliswaar nog in een beginstadium en dient nog verder uitgebreid te
worden zodat alle scholen binnen de organisatie er gebruik van
kunnen maken.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het antwoord op deze vraag is ja; de standaard Kwaliteitscultuur is als
goed beoordeeld. Het bestuur kent een professionele
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
Bij Kom Leren is een van de richtinggevers: ‘De mens centraal’, dit is
terug te zien op de scholen die we hebben bezocht, maar wordt ook in
de gesprekken met de verschillende geledingen bevestigd. De
verantwoordelijkheid en inspraak is laag in de organisatie belegd.
Medewerkers voelen zich betrokken en gehoord, ze hebben inspraak
bij bijvoorbeeld de inzet van de werkdrukmiddelen en zijn betrokken
bij de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan. De laatste
stap voor het bestuur is om dit vast te leggen in een professioneel
statuut (art. 31a, eerste t/m derde lid, WPO).
Gezamenlijk is de organisatie continu bezig met de vraag: “Hoe kan
het beter?” Daarbij maken scholen ook steeds meer gebruik van
elkaars expertise in verschillende vormen, zoals het netwerk van
intern begeleiders, ICT-netwerk, startende schoolleiders en startende
leraren, de mens staat continu centraal. Een ander traject zijn de
collegiale consultaties waarbij de scholen een hulpvraag formuleren
en voorleggen aan een collega school. Deze collega-school brengt
vervolgens een bezoek aan de school en gaat met elkaar in gesprek
gaan om tot een antwoord te komen. Een ander voorbeeld is de
oprichting van een implementatieteam voor het nieuwe leerling
administratie- en volgsysteem. De oprichting van dit team komt naar
voren uit behoeften van het werkveld, waar het bestuur gehoor aan
heeft gegeven. Het bestuur heeft in het directieberaad besloten een
implementatieteam op te richten, zodat het team de scholen kan
ondersteunen bij de gezamenlijke invoering van dit nieuwe systeem.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het antwoord op deze vraag is ja; de standaard Verantwoording en
dialoog is als voldoende beoordeeld. Wel zien we nog kansen voor
verdere ontwikkeling die passen bij de ambities van het bestuur.
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Het bestuur voorziet vanuit zijn maatschappelijke opdracht in dialoog
met belanghebbenden op relevante niveaus in de organisatie en
daarbuiten. Vanuit de raad van toezicht (rvt) is er een
onderwijscommissie samengesteld die als sparringpartner fungeert
voor het bestuur. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(gmr) wordt geïnformeerd. Vanuit de wettelijke verplichting vindt
twee keer per jaar overleg plaats. Het bestuur en de gmr bevinden zich
momenteel in een transitie. Daar waar de gmr eerst werd
geïnformeerd op het eind bij de besluitvorming, worden zij nu vooraf
betrokken door het toezenden van concept-documenten, maar
bijvoorbeeld ook om input te vragen gedurende het proces om te
komen tot het strategisch beleidsplan. Met de directeuren heeft het
bestuur een directieberaad georganiseerd. Intern kan het bestuur nog
een verbeterslag maken in de kwaliteitsverantwoording en –dialoog
door ook het jaarverslag als uitgangspunt te nemen om over de
effecten van de verbeteractiviteiten, de eigen ambities en de eigen
waardering daarvan de dialoog te voeren.
Extern vindt overleg plaats met de gemeente, maar ook met andere
schoolbesturen in de regio.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
'voldoende'. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als
'voldoende'.

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,75

2,83

3,31

2,81

2,99

2,97

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,80

0,81

0,83

0,82

0,82

0,82

Weerstandsvermogen

< 5%

0,33

0,37

0,36

0,35

0,35

0,33

Huisvestingsratio

> 10%

10%

13%

7%

8%

8%

8%

Rentabiliteit

< 0%

4%

2%

1%

-2%

-0%

-3%

Bovenstaande tabel is op basis van de - nog niet met
controleverklaring afgegeven - concept jaarrekening 2018.
Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat
beeld.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Bij Stichting Kom Leren kwamen de volgende onderwerpen aan
de orde:

Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van Stichting Kom Leren om onafhankelijk en
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij
moet beleggen bij de intern toezichthouder (ook wel de Raad van
Toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien op de financiële
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag. In het
jaarverslag 2018 is dit kort, maar voldoende verantwoord.
Besteding middelen Passend Onderwijs
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor
arrangementen en versterking van de basisondersteuning. In het
jaarverslag 2018 wordt de inzet van deze middelen voldoende
verantwoord.
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Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting Kom Leren
als ‘voldoende’.
Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid. In het onderzoek bij Stichting Kom Leren leidt de
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Kwaliteitscultuur
Professioneel statuut (art. 31a, eerste
t/m derde lid, WPO)

Er is nog geen professioneel statuut
(afspraken over het respecteren van
de professionele ruimte van de leraar
en de wijze waarop de zeggenschap
van leraren wordt georganiseerd).

-

Wij verwachten dat het bestuur voor
1 januari 2020 zorgt voor een, breed
gedragen, professioneel statuut.
Scholen
Montessori basisschool De Poort,
nieuwkomersgroepen (24EE-C2)
De school heeft onvoldoende zicht
op de ervaren veiligheid van de
leerlingen (WPO, art. 4c, eerste lid).

Het bestuur heeft de tekortkoming
hersteld voordat het rapport is
vastgesteld.

-

De school heeft het kwaliteitsbeleid
en de maatregelen die ter
verbetering nodig zijn in de
nieuwkomersvoorziening niet
beschreven in het schoolplan (WPO,
art. 12, vierde lid).

Het bestuur heeft de tekortkoming
hersteld voordat het rapport is
vastgesteld.

-
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In de verificatieonderzoeken zijn we aan de hand van elementen van
de thema's De mens centraal en Leer- en leefgemeenschap in transitie
nagegaan hoe het bestuur stuurt op het (voorgenomen) beleid, of dit
terug te zien is in de scholen en op welke wijze daarover
verantwoording wordt afgelegd. We hebben ons in de
verificatieonderzoeken gericht op de standaarden: Aanbod (OP1),
Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2 voor nieuwkomersscholen),
Veiligheid (SK1), Pedagogisch klimaat (SK2), Kwaliteitszorg (KA1),
Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3). In het
overzicht in hoofdstuk 1 is te zien welke standaarden op welke scholen
zijn onderzocht. Onze bevindingen worden in dit hoofdstuk per school
toegelicht.

3.1. Katholieke basisschool de Den

De school vindt dat de kwaliteit van standaard aanbod (OP1)
voldoende is en benoemt enkele eigen ambities. We zijn het eens met
het oordeel van de school, de school voldoet aan de wettelijke eisen.
Daarnaast laat de school zien dat al enkele stappen zijn gezet om het
aanbod voor de leerlingen te verfijnen om zo te werken aan de
ambitie het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen. De school
bevindt zich in een transitie van methode gestuurd onderwijs naar
meer werken vanuit leerlijnen.

We zijn het met de school eens dat de kwaliteit van het pedagogisch
klimaat (SK2) goed is. De leerlingen die wij gesproken hebben
bevestigen de prettige sfeer op school, er wordt vrijwel niet gepest en
ze komen graag naar school. De basis voor dit klimaat wordt bij
aanvang van het schooljaar gelegd in de gouden weken waarbij
leraren samen met leerlingen afspraken maken voor de klas.
Daarnaast vindt er met elk kind en de ouders een startgesprek plaats
om samen de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Deze
verwachtingen worden gedurende het schooljaar ook regelmatig met
elkaar besproken.
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Onze waardering wijkt positief af van het eigen ruimvoldoende
oordeel van de school. We verbinden de waardering Goed aan de
standaard kwaliteitscultuur (KA2).
De school kent een professionele schoolcultuur. Er is grote bereidheid
en veel draagvlak om samen het onderwijs te verbeteren. De school
maakt hiervoor gebruik van een gerichte aanpak die ervoor zorgt dat
ze continu gezamenlijk en efficiënt bezig zijn met het
onderwijsinhoudelijke verbeterproces. De schoolleiding toont
onderwijskundig leiderschap, de leraren die wij gesproken hebben
ervaren daardoor een eigen verantwoordelijkheid en
kwaliteitsbewustzijn.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.2. R.K. basisschool Op De Tien Bunder

De school vindt dat de kwaliteit van standaard aanbod (OP1) ruim
voldoende is en benoemt enkele sterke punten. We zijn het eens met
het oordeel van de school. De school voldoet aan de wettelijke eisen
en de genoemde sterke punten kan de school verantwoorden. Zo is de
school bewust bezig met de ontwikkeling van een toekomstgericht
aanbod. Ze hebben vanuit de visie van de school heldere ambities
geformuleerd gericht op hoogbegaafdheid en de inzet van de
actualiteit en nieuwe vaardigheden door middel van robotica. De
ambities en bijbehorende plannen geven een goede basis om
uitvoering te gaan geven aan dit aanbod.
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De school vindt dat de kwaliteit van standaard pedagogisch klimaat
(SK2) goed is. We zijn het eens met de waardering Goed van de school.
De leerlingen die wij gesproken hebben komen graag naar school en
geven aan dat er een fijne sfeer op school is en niet gepest wordt. De
recente resultaten van het leerlingen- en
oudertevredenheidsonderzoek bevestigen dit.
Daarnaast heeft het team een techniek geïmplementeerd die bijdraagt
aan een verbeterde focus waarbij leraren de leerlingen leren om beter
om te gaan met gevoelens, gedachten en de wereld om hen heen.
Sterk is dat de school ook de ouders bij dit traject betrekt.

De school vindt dat de kwaliteit van de standaard kwaliteitscultuur
(KA2) voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school.
De school voldoet aan de wettelijke eisen. De leraren zijn betrokken
en onderschrijven de visie op onderwijskwaliteit. De leraren geven aan
dat het onderwijskundig leiderschap bijdraagt in de bewustwording
van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit. Hier
liggen voor de school nog kansen om dat op de werkvloer zichtbaar te
maken door aan de slag te gaan met de eigen ambitie van didactisch
coachen.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.3. Openbare basisschool De Spiegel

Wij zijn het eens met de eigen waardering van de school dat de
kwaliteit van het aanbod (OP1) goed is. De school levert zonder meer
de basiskwaliteit en daarnaast biedt ze dagelijks onder de naam van
'Schatgraven' op thematische wijze een combinatie aan van
wereldoriëntatie, creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden. Als
structuur daaronder ligt het programma en de werkvormen van het
International Primary Curriculum (IPC). Het is de bedoeling dat ook

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

18/28

het huidige aanbod van kunst- en cultuur deel gaat uitmaken van het
'Schatgraven'. Het team is momenteel bezig om de leerlijnen van het
'Schatgraven' en de bijbehorende vaardigheidsdoelstellingen in beeld
te brengen, zodat in de nabije toekomst daarvan ook de opbrengsten
zichtbaar gemaakt kunnen worden.

De school vindt dat de kwaliteit van standaard pedagogisch klimaat
(SK2) goed is. We zijn het eens met de waardering Goed van de school.
De leerlingen die wij gesproken hebben komen graag naar school en
geven aan dat er een fijne sfeer op school is en weinig gepest wordt.
Mede door het gebruik van een beloningssystematiek voor positief
gedrag is er sprake van een aangenaam en ondersteunend
leerklimaat.
Door het 'Schatgraven' is er ook sprake van een stimulerend
pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen leren te plannen,
zelfverantwoordelijkheid te nemen voor een goede uitvoering van
hun project, leren samen te werken en probleemoplossend te werk te
gaan. Bij de afronding van de projecten verzorgen de leerlingen
presentaties, waarbij nadrukkelijk ook ouders zijn uitgenodigd.

Wij zijn het met de school eens dat er sprake is van een goede
kwaliteitscultuur (KA2). Buiten de wettelijke eisen rondom de
professionalisering van het personeel, is er ook draagvlak en
bevlogenheid bij het team om de ingeslagen weg met het
'Schatgraven' tot een succes en 'uithangbord' van de school te maken.
De school heeft er ook voor gekozen om een coördinator voor het
'Schatgraven/IPC" aan te stellen, om er ook voor te zorgen dat
voldoende aan de behoefte van het team aan inhoudelijk overleg en
consultatie tegemoet gekomen kan worden.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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3.4. Montessori basisschool De Poort,
nieuwkomersgroepen

De school vindt dat de kwaliteit van standaard aanbod (OP1)
voldoende is. Wij zijn het eens met het oordeel van de school. De
school voldoet aan de wettelijke eisen. In de taalklassen ligt de nadruk
op het leren van Nederlands als tweede taal. Het onderwijs is naast de
vakgebieden taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling ook
gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
De school biedt een passend leerstofaanbod dat aansluit op het
niveau van instroom en op het beoogde uitstroomniveau van de
nieuwkomers.
De kwaliteit van zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) is
voldoende. De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen zodanig
dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit proces
start met het in beeld brengen van de instromende leerlingen. Dit
gebeurt iedere keer weer opnieuw volgens een vaste procedure. Op
basis van deze gegevens stelt de school voor elke leerling van de
nieuwkomersgroep per vakgebied de te behalen doelen vast met als
uitgangspunt doorstroming naar de reguliere groep. Omdat het
niveau, de leeftijd en de onderwijsachtergrond van de leerlingen sterk
verschillen binnen de taalklassen bieden de leraren de leerinhouden in
niveaugroepen aan. Daarbij werken zij doelgericht en planmatig aan
het realiseren van de beoogde leerdoelen die zij per leerling voor de
verschillende vakgebieden hebben geformuleerd.

Wij beoordelen de standaard veiligheid (SK1) als voldoende. De school
voert een actief beleid om een veilige omgeving voor de leerlingen en
leraren te realiseren. Hierbij is ook aandacht gericht op het
voorkomen en behandelen van veiligheidsincidenten.
De monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen vindt
plaats in de kindgesprekken, bovendien registreren de leraren
incidenten waar nodig. We wijzen erop dat het verplicht is om de
veiligheidsbeleving en het welbevinden door de leerlingen zelf aan te
laten geven, zodat het een objectiever beeld geeft dan de beelden van
de leraren, die momenteel centraal staan bij de monitoring.
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Deze tekortkoming heeft het bestuur hersteld voordat het rapport is
vastgesteld.

Wij beoordelen de kwaliteitszorg (KA1) als voldoende. De school
reflecteert systematisch op de kwaliteit van de
nieuwkomersvoorziening en werkt doelgericht en planmatig aan
verbetering daarvan. Zo werkt het team nu gezamenlijk aan de
verbetering en afstemming van de leerlingen die doorstromen van de
taalgroepen naar de reguliere groepen.
De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers is onderdeel van de
kwaliteitszorg van de school als geheel. Dit is echter niet als zodanig
beschreven in het huidige schoolplan. Het kwaliteitsbeleid en de
maatregelen die ter verbetering van het onderwijs nodig zijn beperkt
zich tot de reguliere groepen. De uitwerking van deze
deugdelijkheidseisen dient de school ook voor de
nieuwkomersvoorziening in het schoolplan te beschrijven. Deze
tekortkoming heeft het bestuur hersteld voordat het rapport is
vastgesteld.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.5. Openbare basisschool Broekhem

De school vindt dat de kwaliteit van standaard aanbod (OP1)
voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school. De
school voldoet aan de wettelijke eisen. Sterk is het aanbod voor de
NT2-leerlingen dat is afgestemd op de ontwikkelfase van de leerling
en op basis van de behoefte individueel en/of in groepsverband wordt
aangeboden. Eén van de eigen ambities van de school is om de
afstemming op leerling behoeften voor alle leerlingen verder te
voeren dan de basis. Men bevindt zich momenteel in een transitiefase
van methode gestuurd onderwijs naar aanbod vanuit leerlijnen in
combinatie met de leerbehoeften van de leerlingen.
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De school vindt dat de kwaliteit van standaard pedagogisch klimaat
(SK2) voldoende is. Wij wijken in positieve zin af van dit oordeel en
verbinden de waardering Goed aan deze standaard. De school maakt
gebruik van een methodiek voor sociaal-emotionele vorming en
burgerschap. De kinderen waarmee we gesproken hebben voelen zich
gehoord. Ze leren om samen beslissingen te nemen, maar ook om
samen conflicten op te lossen en dat is school breed terug te zien.
De leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd om elkaar te
helpen in de klassen. Op die manier worden ze betrokken bij het
realiseren van een positief schoolklimaat. Ook de ouderbetrokkenheid
draagt bij aan het schoolklimaat, dit is zichtbaar bij het dagelijkse
inloopkwartier in de ochtend.

De school vindt dat de kwaliteit van standaard kwaliteitszorg (KA1)
voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school. De
school voldoet aan de wettelijke eisen. De school heeft een cyclisch
geheel aan kwaliteitszorgactiviteiten en de periodieke analyses zijn
vertaald naar verbeteractiviteiten. In voorbereiding op het nieuwe
schoolplan heeft directie en team de visie herzien en liggen hier
kansen om de verbinding te maken met de eigen ambities en de
doelen op bestuursniveau.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.6. Tangram algemeen bijzondere basisschool

De school vindt dat de kwaliteit van de standaard aanbod (OP1) goed
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is. We zijn het eens met de waardering Goed van de school. De school
voldoet aan de wettelijke eisen en kan aantonen dat de afstemming
op leerlingenbehoeften verder voert dan de basis. Een mooi
voorbeeld hiervan is de verdieping van het aanbod op basis van de
ontwikkelfase van de leerlingen bij het rekenonderwijs. Daarnaast
worden ondersteunende materialen zoals tablets betekenisvol ingezet
voor leerlingen met dyslexie.

We zijn het eens met de waardering van de school, dat de kwaliteit
van standaard pedagogisch klimaat (SK2) goed is. De leerlingen die wij
gesproken hebben geven aan dat er een prettig klimaat heerst en zij
rustig kunnen werken in de groepen. De resultaten van de monitoring
bevestigen dit. Daarnaast onderneemt de school gerichte acties als de
resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven. Een
voorbeeld is een groep die door middel van een traject gericht heeft
gewerkt aan het versterken van de sociale weerbaarheid waarbij ook
de ouders zijn meegenomen.

De school vindt dat de kwaliteit van de standaard verantwoording en
dialoog (KA3) goed is. We zijn het eens met de waardering Goed van
de school. Basisschool Tangram laat zien tegemoet te komen aan de
wettelijke eisen van basiskwaliteit (jaarlijks verslag, verantwoording
afleggen, tegenspraak organiseren). De school zoekt de dialoog met
de ouders. Schoolgids, online informatief en interactief platform voor
nieuwsbrieven en mededelingen, ouderavonden, maar ook
bijeenkomsten waarbij zij ouders uitnodigen om mee te denken over
en te helpen bij het realiseren van haar ambities. Daarmee laat zij zien
meer te willen dan de wet vereist en dat ook te realiseren.

Overige wettelijke vereisten
De ouderbijdrage was ten tijde van het onderzoek niet (duidelijk) als
vrijwillige bijdrage bestempeld, de school heeft dit tijdig
hersteld. Verder hebben wij voor zover onderzocht geen
tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Onderzoek registratie en
melding aan- en afwezigheid:
R.K. basisschool De Cramignon
Op 25 maart 2019 hebben we op R.K. basisschool De Cramignon een
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een
aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO)
en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie
Onderzoekskader).
We hebben de onderzocht of de school voldoet aan de naleving van
de wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)
• schorsing en/of verwijdering
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs
vanwege lichamelijke of psychische redenen
Conclusie
De school voldoet op het onderdeel verzuimregistratie en het
verlenen van verlof aan de wet. Daarnaast voldoet de school aan de
wettelijke verplichtingen over de communicatie van het
verzuimbeleid. We hebben niet kunnen beoordelen in hoeverre de
school voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de
meldingsplicht, schorsing en verwijdering en afwijking van de
onderwijstijd.
Toelichting
Verzuimregistratie
De leraren registreren dagelijks de aan- en afwezigheid van leerlingen
en gebruiken hierbij de binnen de school afgesproken codering.
Deze gegevens worden bijgehouden in een geautomatiseerde
leerlingen- en absentieregistratie, waarin onderscheid wordt gemaakt
tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Ook wanneer leerlingen
te laat komen wordt dit opgenomen in het systeem.
Door deze deugdelijke registratie kan de school in de basis voldoen
aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige
reden.
Meldingsplicht
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke
verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen te melden. Er
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waren in de onderzochte periode binnen de onderzoeksgroep
namelijk geen leerlingen die de school moest melden. Deze meldplicht
geldt voor leerlingen die binnen vier weken tenminste 16 uur zonder
geldige reden afwezig zijn.
We zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen
deugdelijk registreert. Dit geeft ons het vertrouwen dat als de school
verzuim moet melden, zij dit juist en op tijd doet.
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en
de richtlijnen. De school zorgt er voor dat het missen van onderwijs
wordt beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties.
Schorsing
Aangezien op basisschool De Cramignon geen leerlingen zijn
geschorst tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen
beoordelen of zij aan de wetgeving voldoet.
Verwijdering
Tijdens de onderzoeksperiode zijn er ook geen leerlingen verwijderd
en hebben we niet kunnen beoordelen of de school aan de wettelijke
bepalingen hieromtrent voldoet.
Communicatie van verzuimbeleid
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid
is in de schoolgids opgenomen.
Afwijking onderwijstijd
Het oordeel ‘niet aan de orde’ is van toepassing, omdat er in de
gecontroleerde periode bij de onderzoeksgroep geen situaties waren
of zijn aangetroffen waarin afwijking aangevraagd had moeten
worden.
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5 . 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 en de onderwijskwaliteit.
Het voorliggende rapport is voor ons de bevestiging dat de
inspanningen die we binnen de gehele organisatie hebben geleverd
hebben geleid tot een goed resultaat!
De indicatoren op pagina 9 van het rapport laten zien dat de beelden
die het bestuur heeft betreffende de kwaliteit van het onderwijs
grotendeels overeenkomen met de beelden die de inspectie bij het
verificatieonderzoek op de scholen aantrof. Wat echter nog veel
belangrijker is, is de constatering dat hetgeen inspectie aan informatie
omtrent doorwerking van het beleid ophaalt binnen de stichting, door
alle geledingen wordt herkend en erkend. De gezamenlijke
inspanningen van het bestuur, de directeuren en het personeel zijn
dus niet onopgemerkt gebleven. We willen dit mooie resultaat
daarom beslist toeschrijven aan het collectief van alle geledingen
binnen de stichting. Dit zullen wij dan ook als zodanig uitdragen!
We hebben de voorbije beleidsperiode in breed verband overleg
gevoerd over de invulling van onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.
Het doet ons dan ook deugd om te mogen lezen dat de inspectie onze
inspanningen beloont met de kwalificatie “goed” op beide
indicatoren. Het is ons inziens inderdaad een feit dat er binnen komLeren sprake is van een permanente verbetercultuur die we op basis
van onze kwaliteitszorg frequent monitoren.
We gaan nu beslist niet zelf vergenoegd achteroverleunen.
Integendeel zelfs! Het rapport en de door de inspectie daarin
voorgestelde verbeter- en doorontwikkelingsmogelijkheden zijn naast
de door ons gekozen doelstellingen voldoende aanleiding om het
continue verbeteringsproces verder inhoud te geven. Ons
kwaliteitszorgsysteem krijgt verdere vorm middels ons
kwaliteitshandboek “wij zijn kwaliteit”.
We hebben geen scholen aangedragen voor het predicaat “goed”, wat
beslist niet inhoudt dat onze scholen niet aan deze standaard zouden
voldoen. De onderzochte indicatoren op schoolniveau van de
bezochte scholen tonen zelfs aan dat deze scholen hierop gemiddeld
als “goed” scoren. De periode waarin het inspectie-onderzoek
plaatsvond was voor die scholen die voor het predicaat “goed” in
aanmerking konden komen een dermate drukke periode waardoor er
onvoldoende tijd beschikbaar was om de daarvoor bestemde
documenten tijdig aan te leveren.
Voor de toekomst zullen wij zeker scholen voordragen voor de
kwalificatie “Goed”. Maar ook zonder deze officiële kwalificatie die
alleen via een aparte procedure is te verkrijgen, zijn wij zeer trots op
de beoordeling van onze scholen.
Kom Leren staat aan de vooravond van de beleidsplanperiode
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2019-2023. Dit waarderende inspectierapport met o.a. de constatering
daarin dat het nieuwe Strategisch Beleids Plan steunt op een breed
draagvlak, overtuigt ons van een toekomst waarbinnen
onderwijsinnovatie en professionalisering middels een eigen ingericht
kom-Leren academie zullen bijdragen aan een goed op de toekomst
gericht onderwijsaanbod met “de mens centraal” als richtinggever.
Tot slot willen wij de inspectie danken voor de wijze waarop zij het
onderzoek hebben uitgevoerd en de constructieve wijze waarop zij
hun conclusies en aanbevelingen met ons hebben gedeeld.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

