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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij de Stichting Berechja 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
onderwijs op de school op orde is, of er sprake is van deugdelijk 
financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het 
onderwijs (zie Onderzoekskader 2021). 
 
Context 
De Stichting Berechja College te Urk is een christelijke 
scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo en havo (onderbouw). 
Havo 1 en 2 maken daarbij onderdeel uit van het Berechja College. 
Havo 3 valt formeel onder het bestuur van het Emelwerda College, 
waarmee het bestuur een personele unie vormt. De bestuurder van 
het Berechja College is ook bestuurder van het Emelwerda College. 

Wat gaat goed? 
Het bestuur beschikt over ambities die voortvloeien uit de visie uit het 
strategisch beleidsplan. De ambities en doelen passen bij de school en 
de omgeving van de school. Het bestuur betrekt alle medewerkers bij 
het proces van visievorming en het stellen van doelen. 
 
Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit en de 
schoolorganisatie en stuurt op verbetering ervan. De bestuurder 
stimuleert onderwijskundig leiderschap en stuurt actief op het 
verduidelijken en vastleggen van taken en verantwoordelijkheden. 

Het bestuur investeert actief in een netwerk met partijen buiten de 
school. Dat netwerk wordt waar mogelijk actief ingezet om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo evalueert het 
bestuur regelmatig de kwaliteit van het onderwijs en betrekt hierbij 
actief externe parters als ook de intern toezichthouder. 
 
Er is sprake van deugdelijk financieel beheer. Het bestuur kan aan de 
verplichtingen op korte en lange termijn voldoen. De financiële positie 
blijft de komende jaren naar verwachting gezond. 
 
Wat moet beter? 
We geven het bestuur twee herstelopdrachten op schoolniveau. 
Taalachterstanden worden niet in voldoende mate herkenbaar en 
gestructureerd bestreden (art. 6 c WVO). Daarnaast voldoet het 
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burgerschapsonderwijs niet aan de eisen van artikel 17 WVO. Het 
bestuur en de school zijn gestart met een eerste inventarisatie om het 
aanbod aan burgerschap in kaart te brengen. Dat aanbod is nu nog 
niet in voldoende mate doelgericht, samenhangend en herkenbaar. 
We vertrouwen erop dat het bestuur dit herstelt. 

Het Berechja College beschikt niet over een managementstatuut. Dat 
moet worden opgesteld zodat het bestuur voldoet aan artikel 32c van 
de WVO.  
 
Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig zijn. Een onderdeel 
van de continuïteitsparagraaf ontbreekt als ook een onderdeel in het 
verslag van de intern toezichthouder over zijn toezicht op de 
doelmatige besteding van middelen. Wij vertrouwen erop dat het 
bestuur dit in het eerstvolgende bestuursverslag herstelt. 
 
Wat kan beter? 
De doelen die het bestuur stelt kunnen concreter. Het is nu moeilijk na 
te gaan wanneer het bestuur tevreden is aangezien de doelen geen 
merkbare of meetbare normen hebben. Dat heeft ook invloed op de 
kwaliteit van de evaluaties. Er wordt op de noodzakelijke terreinen 
informatie verzameld, maar de bevindingen kunnen beter verklaard of 
geanalyseerd worden. De informatie die binnen de school verzameld 
wordt, kan vervolgens ook beter in de organisatie gedeeld worden.  
 
Het interne toezicht kan versterkt worden door meer aandacht te 
hebben voor de bevordering van de onderwijskwaliteit. Een 
toetsingskader met duidelijke normen voor de minimale kwaliteit van 
het onderwijs en de leerresulaten is daarbij behulpzaam. Ook kan 
het bestuursverslag op een aantal onderdelen verbeterd worden. 
 
Vervolg 
Het bestuur van de Stichting Berechja College komt in aanmerking 
voor het regulier toezicht. Het betekent dat wij in beginsel over vier 
jaar opnieuw een onderzoek doen naar het bestuur en zijn school. In 
de tussentijd voeren wij jaarlijks een prestatie-analyse uit. Mochten de 
uitkomsten wijzen op mogelijke tekortkomingen in de 
onderwijskwaliteit, dan gaan wij hierover in gesprek met het bestuur. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 en 23 maart 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting 
Berechja College. In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende 
onderzoeksvragen centraal: 

• Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de 
school 

• Is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
• Heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling 

van de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het 
onderwijs? 

 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
We besteden achtereenvolgens aandacht aan de context en 
toezichthistorie van de school, de standaarden waarop het onderzoek 
betrekking heeft en de onderzoeksactiviteiten. 
 
Context en toezichthistorie 
De Stichting Berechja College te Urk is een christelijke 
scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo en havo 
(onderbouw). De school verzorgt onderwijs voor 594 leerlingen. 
Het Berechja College vormt met de Stichting VO Protestants 
Onderwijs op Chr. Grondslag Noordoostpolder e.o. (hierna: 
Emelwerda College) een bestuurlijke personele unie. Havo 3 heeft een 
eigen brinvestigingsnummer en valt formeel onder het bestuur van 
het Emelwerda College. 

De raad van toezicht is ook intern toezichthouder van het Emelwerda 
College. Het huidige bestuur vervult deze functie sinds 2020. 
Voorheen was er sprake van een directeur-bestuurder. Tegenwoordig 
is er een bestuurder, en bestaat de schoolleiding uit een directeur 
onderwijs en een directeur bedrijfsvoering. 
 
In 2017 voerden wij een vierjaarlijks onderzoek uit bij het bestuur 
waarbij wij de standaarden KA1 Kwaliteitszorg, KA2 Kwaliteitscultuur 
en KA3 Verantwoording en dialoog beoordeelden als Voldoende. In 
maart 2022 is er ook een monitoronderzoek Leskwaliteit uitgevoerd. 
Bij dit themaonderzoek wordt er geen oordeel op school- of 
bestuursniveau geveld.  
 
Het onderzoek richt zich op de onderstaande standaarden op het 
niveau van het bestuur. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief 
van kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en 
ambities. 
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Standaard Onderzocht 

Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie 

BKA1. Visie, ambities en doelen ● 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

We hebben ons onderzoek proportioneel ingericht op basis van de 
verzamelde en geanalyseerde informatie en het startgesprek dat we 
hebben gevoerd. De focus van de verificatie-activiteiten wordt 
hieronder nader toegelicht: 

Onderzoeksvraag 1 
Om antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag (Waarborgt het 
bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit van de scholen?) verifiëren 
we in gesprekken met het bestuur en de schoolleiding en docenten de 
kwaliteitszorg van het bestuur in relatie tot het personeelsbeleid. 
  
Onderzoeksvraag 2 
Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag (Is er sprake 
van deugdelijk financieel beheer?) gaan we na of er sprake is van een 
effectieve koppeling tussen verantwoording van de (doelmatige) 
besteding van de financiële middelen en de (gerealiseerde) 
onderwijskwaliteit. 
 
Onderzoeksvraag 3 
Om antwoord te kunnen geven op de derde onderzoeksvraag (Heeft 
het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de 
scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs?), 
verifiëren we onder meer het beeld dat het bestuur heeft van de 
kwaliteit van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding, het 
profielvakaanbod en de (maatschappelijke) stage. We spreken hiertoe 
ook met externe stakeholders waarmee het bestuur samenwerkt. We 
onderzoeken het aanbod mede gezien de context van de school (de 
relatie tussen Urk en de maritieme omgeving), de rol die netwerken/
samenwerkingen speelt bij de realisatie van dit aanbod en het 
bovengemiddelde belang van burgerschap gezien de context van Urk. 

Om deze drie onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn de 
volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

• Gesprek met externe stakeholders (Sterk Techniek Onderwijs, 
schoolbestuurder, gemeente Urk) 

• Gesprek met schoolleiding 
• Gesprek met teamleiders 
• Presentatie leerlingen en docenten Beta Challenge, Havo Next, 

Sterk Techniek Onderwijs en Nieuwe Leerweg (GL & LT) 
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• Gesprek coördinatoren betrokken bij LOB, burgerschap- en 
stage-beleid 

• Gesprek met bovenbouwleerlingen van de afdeling vmbo-basis/
kader 

• Gesprek met bovenbouwleerlingen van de afdelingen vmbo-t en 
leerlingen uit havo 3 

• Gesprek met vertegenwoordigers van de mr 
• Gesprek met de raad van toezicht 
• Gesprek met het bestuur 
• Gesprek met directeur bedrijfsvoering 

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). 
 
We onderzoeken bij ieder onderzoek de zorgplicht passend onderwijs 
en schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Deze thema’s nemen we 
mee in de onderzoeken omdat zowel schoolkosten als passend 
onderwijs gekoppeld zijn aan stelselthema’s kansengelijkheid en 
passend onderwijs waar we in deze periode extra aandacht aan 
besteden. 
 
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. 
 
Er zijn geen signalen over het Berechja College bij ons binnengekomen 
die opvolging vereisen. Voor zover bekend worden signalen en 
klachten adequaat opgepakt. 
 
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. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 7/19



Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek bestuur 

2 . 

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 Berechja College als Voldoende. 
 
Het bestuur waarborgt met zijn (be)sturing in voldoende mate de 
kwaliteit op de school. Er is sprake van een deugdelijk financieel 
beheer én het bestuur heeft ambities gericht op de verdere 
ontwikkeling van de school. 
 
We signaleren tegelijkertijd een aantal tekortkomingen. Hiervoor 
geven we hersteloppdrachten. Deze tekortkomingen hebben onder 
meer betrekking op het ontbreken van een managementstatuut (art. 
32c WVO) en het verslag van de intern toezichthouder (zie tabel). Op 
het niveau van de school geven we het bestuur de opdracht de 
bestrijding van taalachterstanden dusdanig te verbeteren dat deze 
aan de wet voldoet (art. 6c WVO) en ervoor te zorgen dat het 
burgerschapsonderwijs voldoet aan de eisen van artikel 17 WVO. We 
vertrouwen erop dat het bestuur deze tekortkomingen hersteld. 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we een toelichting op 
deze oordelen. 
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BKA1. Visie, ambities en doelen 
We beoordelen de standaard BKA1 Visie, ambities en doelen als 
Voldoende. Het bestuur van het Berechja College beschikt over een 
stelsel van kwaliteitszorg dat sturing op de kwaliteit en resultaten van 
het onderwijs mogelijk maakt. De beschikbare informatie kan binnen 
de school door de verschillende lagen wel beter worden gedeeld en 
benut. Het bestuur heeft een visie op goed onderwijs en op de 
besturing daarvan. De visie is vertaald in ambities, doelen en daarmee 
samenhangend beleid. De doelen, die nu nog niet controleerbare 
termen zijn gedefinieerd, worden in het komende schoolplan nader 
geconcretiseerd. 
 
Functionerend systeem van kwaliteitszorg 
Het Berechja College kent een stelsel van kwaliteitszorg dat aansluit 
bij het toezichtkader van de inspectie. Op die manier waarborgt het 
bestuur en de school in elk geval de basiskwaliteit van het onderwijs. 
Hiertoe verzamelen het bestuur en de school onder meer informatie 
over de onderwijsresultaten, veiligheid, de kwaliteit van het 
pedagogisch-didactisch handelen en de leerlingenzorg. Deze 
informatie wordt conform de kwaliteitsjaaragenda op vaste 
momenten in het jaar geëvalueerd. 
 
Het bestuur beschikt op basis van het systeem van kwaliteitszorg over 
de benodigde informatie over het onderwijsproces. De mate waarin 
deze informatie tussen de verschillende lagen en afdelingen van de 
schoolorganisatie wordt gedeeld, kan beter. In dit kader werkt het 
bestuur op dit moment ook aan het ontwikkelen van een 
besturingsfilosofie en het vastleggen en beschrijven van taken en 
verantwoordelijkheden. 
 
Samenhang visie en ambities, doelen kunnen concreter 
In het strategisch beleidsplan heeft het bestuur de bestuurlijke visie 
op het onderwijs geformuleerd, gekoppeld aan de drie 
maatschappelijke opdrachten (i.e. de kwalificerende, 
persoonsvormende en socialiserende opdracht). Daarmee is een 
vertaling van de bestuurlijke visie naar bestuurlijke ambities zichtbaar. 
Het bestuur betrekt de school en externe stakeholders bij het 
formuleren van zijn strategische ambitie (zie ook: functionerend 
stelsel van kwaliteitszorg). 
 
Het strategisch beleidsplan bevat een aantal strategische doelen (of 
eigenlijk: onderwerpen) voor het onderwijs en de organisatie. Het gaat 
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onder meer over technologie en innovatie, burgerschapsvorming, 
governance en strategisch hrm. Deze doelen of onderwerpen zijn op 
bestuurlijk niveau globaal geformuleerd en moeten in het schoolplan 
nader geconcretiseerd worden. Dat schoolplan wordt op dit moment 
herijkt. Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de schoolleiding 
en het personeel actief betrokken worden bij het formuleren ambities 
en doelen die passen bij het strategisch beleid van het bestuur. Tijdens 
ons onderzoek verifieerden we de sturing van het bestuur op het 
gebied van strategisch hrm-beleid, technologie en innovatie en 
burgerschapsvorming. Hieruit bleek dat de doelen en ambities van het 
bestuur passend zijn bij het Berechja, dat deze binnen de organisatie 
bekend zijn, en dat het belang ervan door schoolleiding, teamleiding 
en medewerkers wordt onderschreven. 
 
Doelen voor onderwijsproces 
De doelen die het bestuur stelt, kunnen nog wel concreter. Het is nu 
moeilijk te weten wanneer het bestuur tevreden is omdat doelen geen 
merkbare of meetbare normen hebben. Als we kijken naar de doelen 
voor het onderwijsproces, dan zien we dat ook hier de ambities van 
het bestuur nog niet gekoppeld zijn aan concreet omschreven en 
controleerbare doelen. Het bestuur verwacht van de school dat in 
ieder geval de normen van de inspectie gehaald worden en slaagt daar 
ook in. De onduidelijke doelstelling heeft ook invloed op de kwaliteit 
van de evaluaties. Hier ligt ruimte voor verbetering. 
 
Financieel beheer 
In de continuïteitsparagraaf het jaarverslag 2020 zijn enkele posten in 
de meerjarenbegroting niet uitgesplitst volgens de richtlijn in de RJO. 
Een onderverdeling in de balans en de staat van baten en lasten geeft 
inzicht in het financieel beheer van het bestuur. Ook ontbreekt het 
verslagjaar zelf (boekjaar 2020) in deze meerjarenbegroting. Doordat 
er sprake is van volledige doordecentralisatie moet in de meerjaren-
begroting een prognose van vijf jaren worden opgenomen. Daar is 
niet aan voldaan. Wij hebben van het bestuur begrepen dat de 
ontbrekende onderdelen in het eerstvolgende jaarverslag wel worden 
opgenomen. 
 
Daarnaast geven we het bestuur mee om de informatiewaarde van de 
toelichting op de meerjarenbegroting in het bestuursverslag te 
vergroten. Ook in de intern opgestelde meerjarenbegroting die we van 
het bestuur hebben ontvangen stellen we vast dat de koppeling 
tussen strategisch en financieel beleid niet duidelijk is vastgelegd. 
Welke belangrijke ontwikkelingen verwacht het bestuur en voor welke 
beleidsdoelen worden middelen ingezet? Hiermee kunnen 
belanghebbenden zien dat het bestuur een belangrijke rand-
voorwaarde realiseert voor het kunnen bereiken van zijn doelen en er 
blijk van geeft te weten wat ze in de toekomst staat te wachten. Het 
bestuur onderschrijft dit streven. De huidige meerjarenbegroting zal 
worden verrijkt met de koppeling tussen financiën en strategisch 
beleid en zal daarmee een bredere verantwoording naar buiten toe 
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worden dan nu nog het geval is. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We beoordelen de standaard BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur als 
Voldoende. Het bestuur geeft samen met de school uitvoering aan de 
visie en doelen voor onderwijskwaliteit. Het bestuur bevordert gericht 
een transparante, op samenwerking gerichte kwaliteitscultuur en 
stuurt waar nodig tussentijds bij. Het bestuur heeft geen 
managementstatuut terwijl dat een wettelijke vereiste is. Het krijgt 
daarvoor een herstelopdracht (art. 32c WVO). We geven het bestuur 
op schoolniveau een tweetal herstelopdrachten. Het 
burgerschapsonderwijs is onvoldoende doelgericht, samenhangend 
en herkenbaar (art. 17 WVO) en taalachterstanden worden in 
voldoende mate herkenbaar en gestructureerd bestreden (art. 6 
WVO). 
 
Kwaliteitszorg en onderwijsproces 
Het stelsel van kwaliteitszorg bewerkstelligt een effectieve sturing op 
de onderwijsresultaten, de veiligheid en het pedagogisch-didactisch 
handelen en de professionalisering van de medewerkers. Het zorgt 
ervoor dat het bestuur en de schoolleiding tijdig kunnen bijsturen 
waar nodig. De evaluaties gedurende het schooljaar leiden eens per 
jaar tot een document waarin het bestuur en de schoolleiding de 
onderwijskwaliteit afzetten tegen de wettelijke normen en de 
schooleigen doelen. 
 
De onderwijskwaliteit is op het Berechja van voldoende niveau. Zo 
liggen de onderwijsresultaten (ruim) boven de norm, zowel het 
driejaarsgemiddelde als de laatste drie jaar afzonderlijk. Vaksecties 
leggen aan de schoolleiding verantwoording af voor hun resultaten 
die vervolgens weer met het bestuur besproken worden. Deze 
informatie kan breder in de school gedeeld worden. 
 
Het bestuur geeft aan dat ook de kwaliteit van het pedagogisch-
didactisch handelen voldoende is. Het recente monitoronderzoek laat 
geen contra-indicatie zien op dat gebied. Bestuur krijgt zicht op het 
didactisch handelen door lesbezoek van de schoolleiding met gebruik 
making van een gevalideerde kijkwijzer. Schoolleiding en bestuur 
vinden zelf dat de kwaliteit van de informatie op dit gebied verbeterd 
kan worden en het bestuur stuurt daar ook op. Er is nog geen robuust 
geaggregeerd beeld in welke mate de lessen aansluiten op de eigen 
ambities. Het verkrijgen van dit beeld is een van de doelen van het 
strategisch hrm-beleid dat momenteel ontwikkeld wordt. 
 
Onderwijsproces: taalbeleid 
Het bestuur en de schoolleiding zijn zich bewust van belemmerende 
factoren voor groepen leerlingen op de school met betrekking tot 
taalbeleid. Ze onderschrijven de noodzaak om het taalbeleid te 
herijken. We zien op dit gebied echter nog geen duidelijk omschreven 
ambities of doelen, en ook beschikt het bestuur over onvoldoende 
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informatie over het effect van huidige beleid. Het Berechja College is 
een eenpitter. We geven het bestuur op het niveau van de school de 
opdracht taalachterstanden herkenbaar en gestructureerd te 
bestrijden (art. 6c WVO). 
 
Onderwijsproces: burgerschap 
De socialiserende en persoonsvormende opdracht die het bestuur 
zichzelf stelt, wordt in het strategisch beleidsplan gekoppeld aan 
burgerschapsbeleid. Het bestuur streeft ernaar leerlingen te laten zien 
dat de samenleving groter is dan Urk, en wil het burgerschapsbeleid 
verbinden met de specifieke ontwikkelingen op Urk. 
 
Het bestuur heeft een start gemaakt om te kunnen voldoen aan de 
aangescherpte wetgeving rond burgerschap en stimuleert de 
teamleiding om aanvullend onderzoek op dit terrein te verrichten. 
Bestuur en schoolleiding onderhouden contacten met de gemeente 
om het burgerschapsbeleid te ontwikkelen in lijn met dorps-specifieke 
partners, omstandigheden en uitdagingen. We zien hier de opbrengst 
van de investering die het bestuur doet in de samenwerking met 
partijen buiten de school. De verificatie-activiteiten die we hebben 
ondernomen, maken duidelijk dat de ambities van het bestuur 
herkend worden in de school en er op meerdere plekken in de school 
een oriënterende start is gemaakt met de ontwikkeling van een 
doelgericht en samenhangend aanbod. Die doorlopende leerlijn is er 
er nu nog niet. De inspanningen op dit terrein hebben op het niveau 
van de leerling dan ook nog niet tot zichtbare resultaten geleid en is in 
die zin ook nog niet herkenbaar. Het voldoet (nog) niet aan de eisen 
die de wet aan dit onderwijs stelt. Het Berechja is een zogenaamde 
eenpitter. We geven het bestuur daarom op schoolniveau de opdracht 
deze tekortkoming te herstellen (art. 17 WVO). 
 
Onderwijsproces: innoverend leren en loopbaanoriëntatie en 
begeleiding 
Het bestuur heeft als ambitie realistisch en betekenisvol onderwijs te 
bieden. Het onderwijs op school is zoveel mogelijk gericht op het 
aanleren van een onderzoekende houding, en buiten school op het 
leren in de praktijk in instellingen en bedrijven in de omgeving. 
Verificatie wijst uit dat het belang van onderzoekend en 
praktijkgericht leren, en de specifieke meerwaarde ervan voor het 
Berechja, door alle betrokken in- en externe stakeholders wordt 
gedeeld. Het bestuur investeert in contacten met het bedrijfsleven in 
de regio. Het participeert in meerdere bovenschoolse netwerken en 
samenwerkingsverbanden. De bestuurder deelt haar netwerken zo 
breed mogelijk binnen de school. Leerlingen krijgen zo betere kansen 
zicht effectief te oriënteren op hun loopbaan. De ambitie van het 
bestuur op dit terrein is niet in alle aspecten van het onderwijsproces 
even zichtbaar. Zo kan de interactie tussen stageprogramma’s en het 
netwerk van de bestuurder krachtiger worden vormgegeven. 
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Stimuleren van samenwerking en onderwijskundig leiderschap 
Het bestuur bevordert een op samenwerken, leren en verbeteren 
gerichte kwaliteitscultuur. Het stimuleert actief de ontwikkeling en 
versterking van het onderwijskundig leiderschap binnen de 
organisatie op alle niveaus. We zien dat terug in de professionele 
leergemeenschap waarin de beide directies van het Emelwerda 
College en het Berechja participeren, in de onderwijskundige 
werkgroepen van docenten en het gereguleerd overleg tussen 
schoolleiding en vakgroepen. Dit proces is nog in ontwikkeling en nog 
niet in alle lagen van de organisatie even sterk verankerd. 
Personeel wordt gestimuleerd zich individueel bij te scholen en/of 
gezamenlijk te professionaliseren. Nieuwe docenten worden minimaal 
twee jaar ondersteund door daarvoor toegeruste schoolopleiders. Het 
bestuur investeert ook in professionalisering van het stafbureau. 
 
Beleggen van taken en verantwoordelijkheden 
Het bestuur noemt zelf de kwaliteitscultuur een aandachtspunt en 
werkt momenteel aan een borging van een gereguleerde 
gesprekkencyclus. Dit gebeurt in het kader van de ontwikkeling van 
strategisch hrm-beleid dat gericht is op aantrekken, behouden en 
professionaliseren van personeel. Het bestuur versterkt daarom hrm 
binnen het stafbureau. Daarnaast werkt het bestuur aan het duidelijk 
beleggen en beschrijven van taken en verantwoordelijkheden. Dat 
vraagt om een actieve betrokkenheid van het personeel bij de 
ontwikkeling en implementatie van het personeelsbeleid. Hier wordt 
actief op gestuurd. Het bestuur verwacht dat het eind 2022 tot een 
gedragen rolbedeling is gekomen. Het managementstatuut maakt 
deel uit van dat proces. Dat statuut is er nu niet en dat is een 
wettelijke vereiste (art. 32c WVO). Hiervoor krijgt het bestuur een 
herstelopdracht. 
 
De behoefte aan het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden 
wordt in de organisatie breed gedeeld. Er zijn daarbij wel verschillen 
tussen de geledingen en ook tussen individuen. Over het geheel 
genomen slaagt het bestuur erin om de medewerkers mee te nemen 
in het werken aan een verbeter- en professionaliseringscultuur. 
  
Medenzeggenschap 
De stichting kent een interne toezichthouder en een 
medezeggenschapsraad. De leerlinggeleding is pas zeer recent gevuld. 
Het bestendigen van deelname van leerlingen aan de wettelijke 
vereiste in- en tegenspraak is een aandachtspunt voor de raad. Het 
bestuur heeft de schoolleiding gestimuleerd een leerlingraad op te 
zetten. Ook hier geldt dat het van belang is leerlingen blijvend te 
betrekken bij het bewaken van het onderwijsproces. 
 
Intern toezicht 
Overeenkomstig het jaarverslag van het bestuur volgt de stichting de 
Code Goed Bestuur VO zonder afwijkingen. Het interne toezicht geeft 
invulling aan zijn drie kerntaken (i.e. toezichthouden, adviseren en 
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werkgeverschap) waarbij het adviseren en werkgeverschap op de 
meest deugdelijke wijze uitgevoerd worden. De toezichthoudende rol 
van de toezichthouder, in termen van het bewaken en bevorderen van 
de onderwijskwaliteit, lijkt op een kwetsbare wijze uitgevoerd te 
worden. Het ontbreekt de toezichthouder aan het systematisch 
(eigenstandig) verzamelen van informatie over de onderwijskwaliteit, 
deze informatie plaatsen binnen een eigen toezichtkader en het 
vervolgens trekken van conclusies over de onderwijskwaliteit. Het 
ontbreken van een toezichtkader met eenduidige normen voor de 
onderwijskwaliteit lijkt hier debet aan. Bovendien heeft de interne 
toezichthouder een groot vertrouwen in de bestuurder en de 
informatie die zij verschaft, zonder een inschatting te kunnen maken 
van de juistheid en kwaliteit van die informatie. 
 
Het is daarnaast van belang dat de intern toezichthouder toeziet op 
een doelmatige besteding van middelen en hierover verantwoording 
aflegt in het verslag van de intern toezichthouder. Het is ons uit het 
gesprek met de intern toezichthouder duidelijk geworden dat de 
intern toezichthouder hier in de praktijk structureel invulling aan 
geeft. De verantwoording hierover in het bestuursverslag 2020 
ontbreekt echter. Wel vernamen wij van de intern toezichthouder dat 
hij voornemens is een verbeterslag door te voeren in de 
verantwoording in het eerstvolgende jaarverslag. Wij vertrouwen er 
dan ook op in de volgende bestuursverslagen te lezen hoe de intern 
toezichthouder concreet invulling geeft aan zijn taken en 
bevoegdheden (art. 24e, lid1, onder e, WVO). 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen de standaard BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog als Voldoende. Het bestuur evalueert of het zijn doelen 
realiseert en verantwoordt zich hierover. Het bestuur betrekt actief 
interne en externe belanghebbenden in een dialoog bij het opstellen 
en zo nodig bijstellen van beleid. Het bestuur voldoet hiermee aan de 
wettelijke eisen binnen deze standaard. De kwaliteit van de evaluaties 
kan op sommige gebieden verbeterd worden. 
 
Kwaliteit evaluatie kan verbeterd 
Zoals aangeven evalueert en beoordeelt het bestuur regelmatig 
conform de kwaliteitsjaarkalender de onderwijskwaliteit. Uit 
documenten als het strategisch beleidsplan, het schoolplan, de 
zelfevaluatie van bestuur en school en ‘Kwaliteit in de praktijk’ blijkt 
dat het bestuur zich verantwoordt over de relevante aspecten van het 
onderwijsproces, het schoolklimaat en de onderwijsresultaten. Het 
bestuur maakt voldoende duidelijk dat het evaluaties benut voor het 
op- en bijstellen van ambities, doelen en beleid. De kwaliteit van de 
evaluaties kan nog wel groeien door duidelijker te maken tegen welke 
normen de onderwijskwaliteit is afgezet en meer aandacht te 
besteden aan het verklaren en analyseren van bevindingen. Het 
bestuur is zich hiervan bewust. 
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Interne en externe verantwoording 
Positief is dat de bestuurder externe stakeholders betrekt bij 
evaluaties en verantwoording en met hen een actieve dialoog voert. 
Bestuurlijke visitaties en audits spelen hierin een rol. Het bestuur 
participeert, zoals al eerder aangegeven, in verschillende netwerken 
zoals het samenwerkingsverband en regionale verbanden met andere 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Deze partners betrekt de 
bestuurder bij het uitvoering geven aan de maatschappelijke 
opdrachten zoals die beschreven staat in het in het strategisch 
beleidsplan, en ook bij de evaluatie ervan. 
Intern voert het bestuur de dialoog en de verantwoording met 
leerlingen en het personeel middels panelgesprekken en de 
medezeggenschapsraad met leerlingen en personeel. Met de interne 
toezichthouder vergadert het bestuur ongeveer zesmaal per jaar. 
 
Risicobeheersing 
Uit gesprekken met zowel het bestuur als de intern toezichthouder 
blijkt dat het bestuur zicht heeft op de omgeving en op mogelijke 
risico's. Echter, twee onderdelen van de rapportage over de 
aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem ontbreken in het bestuursverslag: welke resultaten 
zijn er met het systeem bereikt en welke eventuele aanpassingen 
worden in de komende jaren doorgevoerd. We vertrouwen erop dat 
het bestuur dit in het eerst volgende jaarverslag opneemt (art. 4, lid 4, 
Bijlage 3 RJO). 

2.2. Overige wettelijke vereisten 

Zorgplicht passend onderwijs 
We hebben geen contra-indicatie aangetroffen met betrekking tot de 
uitvoering van de afspraken uit het ondersteuningsplan en van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs en de naleving van 
wettelijke voorschriften. Het bestuur bewaakt en bevordert dat de 
uitvoering in overeenstemming is met het beleid, zodat de doelen 
worden bereikt. Ook geeft het bestuur in het jaarverslag op 
hoofdlijnen aan hoe het geld wordt verdeeld dat zij van het 
samenwerkingsverband ontving voor passend onderwijs. Echter, uit 
het jaarverslag blijkt onvoldoende helder waaraan het geld is besteed, 
welke doelen ze nastreven in het kader van passend onderwijs, of 
deze doelen zijn behaald en wat het effect van de inzet van de 
middelen is geweest op de leerlingen om wie het gaat. Wij vragen het 
bestuur om hier in de volgende bestuursverslagen meer aandacht aan 
te geven. 
 
Schoolgids en ouderbijdrage 
De schoolgids voldoet niet aan de wettelijke vereisten (art. 24a WVO). 
Zo moet in de schoolgids de lessentabel voor leerjaar 2 weergegeven 
worden. Ten tijde van het onderzoek bleek deze in de schoolgids te 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Het Berechja heeft geen 
managementstatuut (art. 32c WVO). 
Het bestuur krijgt van ons de 
opdracht deze tekortkoming te 
herstellen. 

Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt 
de inspectie een managementstuut 
beschikt dat voldoet aan het gesteld 
in artikel 32c van de WVO.  

Wij gaa na 31 december 2022 na of 
het managamentstatuut van het 
Berechja College voldoet aan de 
wettelijke eisen. 

BKA2: Continuïteitsparagraaf 
 
Het intern toezicht maakt in zijn 
rapportage in het 
jaarverslag onvoldoende duidelijk op 
welke wijze hij het bestuur 
ondersteunt en/of adviseert over 
beleidsvraagstukken en financiële 
problematiek en welke 
resultaten de toezichthouder met 
het toezicht heeft bereikt (art. 3 
onder f, RJO en art. 4, lid 4, Bijlage 3, 
RJO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
interne toezichthouder in zijn verslag 
aangeeft hoe hij het bestuur heeft 
ondersteunt en welke resultaten hij 
met het toezicht heeft bereikt. 

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

zijn weggevallen. Ook is in de schoolgids niet af te leiden wie de anti-
pestcoördinator is. Het bestuur heeft deze tekortkomingen in de 
periode van hoor en wederhoor hersteld. 
 
In de schoolgids van het Berechja College wordt ook aandacht besteed 
aan de ouderbijdrage en aan de schoolkosten. Ook wordt conform 
wet- en regelgeving, gemeld dat leerligen niet worden uitgesloten 
indien de ouderbijdrage niet voldaan wordt. We hebben echter twee 
tekortkomingen aangetroffen. De kosten van de excursies vallen 
onder de schoolkosten en worden door de school bij ouders in 
rekening gebracht. Deze kosten vallen echter onder de vrijwillige 
bijdrage en kunnen niet verplicht worden gesteld aan ouders. 
Daarnaast staan een aantal zaken onder (vrijwillige) ouderbijdrage 
weggeschreven die de school eigenlijk uit de reguliere 
onderwijsbekostiging moet financieren, zoals kopieerkosten en een 
bijdrage voor de schoolgids (art. 24a sub d, WVO). Het bestuur heeft 
deze tekortkomingen in de periode van hoor en wederhoor hersteld. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij het Berechja College voor het vervolgtoezicht niet af van 
de reguliere termijn van vier jaar. 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. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

BKA2: Verslag intern toezichthouder 
 
De intern toezichthouder legt in zijn 
rapportage geen verantwoording af 
over de uitvoering van (zijn) taken 
betreffende de doelmatige besteding 
van geldmiddelen en hoe hij dat 
toezicht heeft uitgevoerd (art. 24e1, 
lid 
1 onder e, WVO). 

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

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
het onvolledige onderdeel in hete 
eerstvolgende jaarverslag opneemt. 

BKA3: Continuïteitsparagraaf 
 
Het bestuur beschrijft in 
onvoldoende mate in de 
‘Rapportage aanwezigheid en 
werking van interne 
risicobeheersings- en 
controlesysteem’ welke resultaten 
hiermee zijn bereikt en welke 
aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd (art. 4, lid 4 , Bijlage 3, 
RJO). 

Het bestuur zorgt ervoor dat in het 
eerstvolgende jaarverslag de 
ontbrekende onderdelen in de 
rapportage over 'de aanwezigheid en 
werking van het interne 
risicobeheersings- en 
controlesysteem' zijn opgenomen. 

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

Scholen 

Het aanbod voor 
burgerschapsonderwijs is in 
onvoldoende mate doelgericht, 
samenhangend en herkenbaar (art. 
17 WVO) 

Het bestuur informeert ons uiterlijk 
31 december 2022 over het aanbod 
voor burgerschapsonderwijs waaruit 
duidelijk wordt dat het aanbod aan 
de wettelijke vereisten voldoet (art. 
17 WVO) 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
ervoor zorgdraagt dat het aanbod 
burgerschapsonderwijs voor 31 
december 2022 in voldoende mate 
doelgericht, samenhangend en 
herkenbaar is. 

Taalachterstanden worden op het 
Berechja College in onvoldoende 
mate herkenbaar en gestructureerd 
bestreden (art. 6c WVO). 
Taalachterstanden worden in 
onvoldoende mate gestructureerd 
en herkenbaar bestreden. 

Het bestuur stuurt ons uiterlijk 31 
december 2022 een plan van aanpak 
om op de school taalachterstanden 
in voldoende mate herkenbaar en 
gestructureerd te bestrijden  (art. 6c 
WVO) 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
ervoor zorgdraagt dat het voor 31 
december 2022 een plan van aanpak 
heeft opgesteld om 
taalachterstanden in voldoende 
mate herkenbaar en gestructureerd 
te bestrijden. 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
het onderwijs voldoende te waarborgen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 
 
Bewust, betrokken, Berechja. Vanuit dat motto zet iedereen op het 
Berechja College zich elke dag opnieuw in voor goed onderwijs voor 
onze leerlingen. 

Vanuit onze gezamenlijk gedragen onderwijsvisie is er richting 
gegeven en hebben we koers gezet. We zijn verheugd dat de inspectie 
dit terugziet in het vierjaarlijkse bestuursonderzoek. 

Het oordeel ‘voldoende’ op de standaarden BKA 1 (visie, ambities en 
doelen), BKA 2 (uitvoering en kwaliteitscultuur) en BKA 3 (evaluatie, 
verantwoording en dialoog) voelen we als vertrouwen en blijk van 
waardering voor alle medewerkers in onze school; juist ook in de 
bijzondere Corona-tijd die vele uitdagingen met zich meebracht. Het 
rapport bevestigt ons beeld dat we de juiste stappen zetten en geeft 
handreikingen voor de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
sturing op de kwaliteit van ons onderwijs, deugdelijk financieel beheer 
en de ambities die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de 
school. We blijven ons inzetten voor de bijdrage hiervan aan de 
kernfuncties van het onderwijs en de definitie en ontwikkeling van 
goed onderwijs vanuit de bedoeling. Dit gaan we in de komende jaren 
vormgeven door blijvend in te zetten op verdere professionalisering 
van onze kwaliteitszorg. Het rapport motiveert ons om de 
kwaliteitscultuur van onze school vanuit onze onderwijsvisie en 
strategisch beleid te ontwikkelen en te borgen. 

De bevindingen uit het onderzoek geeft goede handreikingen en 
betrekken we dan ook bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit op onze school in een Ontwikkelplan van 
bestuurlijke kwaliteitszorg. De gegeven herstelopdrachten zullen we 
binnen de gevraagde termijn uitvoeren. 

Tot slot willen we onze waardering uitspreken voor het 
onderzoeksteam dat het vierjaarlijkse bestuursonderzoek op kundige, 
constructieve en prettige wijze heeft uitgevoerd en zich heeft verdiept 
in onze organisatie. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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