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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stg. Voortgezet Onderwijs 
op Chr. grondslag Noordoostpolder (hierna: Emelwerda College) 
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 VO 2021). 
 
Context 
Het bestuur van het Emelwerda College vormt tevens het bestuur van 
de Stichting Berechja College op Urk. Ook de intern toezichthouders 
zijn in samenstelling nagenoeg gelijk. Het bestuur van het Emelwerda 
College werkt voor het Vakcollege Noordoostpolder samen met de 
VariO Onderwijsgroep. Voor het zogeheten Tienercollege werkt het 
bestuur samen met Aves, een samenwerkingsstichting voor scholen in 
het primair onderwijs. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft een visie op goed onderwijs en goed besturen. Deze 
visie komt terug in de ambities en doelen die het bestuur heeft met 
het onderwijs. Hierdoor heeft het bestuur een systeem om de 
kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten te kunnen bewaken 
en verbeteren. 
 
Het beeld dat het bestuur heeft van de kwaliteit van het onderwijs en 
de leerresultaten komt grotendeels overeen met ons beeld. De 
basiskwaliteit is op orde. De eigen ambities van het bestuur op het 
gebied van onderzoekend en ondernemend leren en burgerschap zien 
we nog niet op alle terreinen herkenbaar terug. 
 
In de afgelopen periode heeft het bestuur de inrichting van de 
schoolorganisatie veranderd en het onderwijskundig leiderschap 
binnen de school actief gestimuleerd. Het bestuur kan de 
onderwijskwaliteit zo beter bewaken en zo nodig bijsturen. Een 
voorbeeld hiervan is de verbetering van de onderwijskwaliteit op de 
afdeling havo. 
 
Er is sprake van deugdelijk financieel beheer. Het bestuur kan aan de 
verplichtingen op korte en lange termijn voldoen. Wel staat het 
bestuur de komende jaren voor enkele financiële uitdagingen, maar 
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het bestuur heeft dit in beeld en lijkt hierover 'in control'. De financiële 
positie blijft de komende jaren naar verwachting gezond. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur beschikt niet over een managementstatuut. Dat moet 
opgesteld worden zodat het bestuur voldoet aan artikel 32c van de 
WVO. 
 
Het bestuur en de school zijn gestart met een eerste inventarisatie om 
het aanbod in burgerschap in kaart te brengen. Het aanbod is nu nog 
niet in voldoende mate doelgericht, samenhangend en herkenbaar, en 
voldoet daarmee niet aan de eisen die de wet stelt. We vertrouwen 
erop dat het bestuur dit herstelt. 
  
Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig zijn. Een onderdeel 
van de continuïteitsparagraaf als ook een onderdeel in het verslag van 
de intern toezichthouder over zijn toezicht op de doelmatige 
besteding van middelen ontbreken. Wij vertrouwen erop dat het 
bestuur dit in het eerstvolgende bestuursverslag herstelt. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur analyseert en evalueert de resultaten van het eigen beleid 
en de informatie over de onderwijskwaliteit en de leerresultaten. De 
kwaliteit van deze evaluaties kan beter. 
 
Het intern toezicht kan versterkt worden door meer aandacht te 
hebben voor het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Een 
toetsingskader met duidelijke normen voor de minimale kwaliteit van 
het onderwijs en de leerresultaten is daarbij behulpzaam. 
 
In de afgelopen periode zijn het bestuur en de schoolleiding door 
externen ondersteund om de kwaliteit van de afdeling havo te 
verbeteren. Het is belangrijk de opbrengsten van dit proces te borgen, 
zodat de verbeterde onderwijskwaliteit aanwezig blijft. 
 
De informatiewaarde van een aantal onderdelen in het 
bestuursverslag kan worden verbeterd. Daarnaast mag het bestuur in 
zijn bestuursverslag meer helderheid verschaffen over de besteding 
van de middelen voor passend onderwijs en de ontwikkeling van het 
publieke eigen vermogen. 
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Vervolg 
De inspectie heeft het bestuur herstelopdrachten gegeven en ziet erop 
toe dat het bestuur ervoor zorgt dat de vastgestelde tekortkomingen 
binnen de hersteltermijn zijn opgeheven. De afspraken die we met het 
bestuur hebben gemaakt staan in paragraaf 2.3 van dit rapport. 
 
Over in principe vier jaar beoordelen wij opnieuw of het bestuur de 
basiskwaliteit van het onderwijs op zijn scholen borgt, verder 
verbetert en zorgt voor financieel deugdelijk beheer voor continuïteit 
in de toekomst. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 8 en 9 maart 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van het Emelwerda 
College. In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende 
onderzoeksvragen centraal: 
 

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

• 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 scholen, de standaarden waarop het 
onderzoek betrekking heeft en de onderzoeksactiviteiten 
 
Context en toezichthistorie 
Het Emelwerda College te Emmeloord is een christelijke 
scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo en havo en vwo. De 
school verzorgt onderwijs aan 1274 leerlingen: 986 daarvan op het 
Emelwerda College (mavo-havo-vwo) en 288 op het Vakcollege 
Noordoostpolder (vmbo-basis en -kader). 
 
Het Emelwerda College vormt met het Berechja College uit Urk een 
bestuurlijke personele unie. De raad van toezicht is ook de intern 
toezichthouder van het Berechja College. Het huidige bestuur 
(eenhoofdig) vervult deze functie sinds 2020. De bestuurder was 
daarvoor als directeur aan het Emelwerda College verbonden. De 
schoolleiding bestaat uit een directeur onderwijs en een directeur 
bedrijfsvoering. 
 
Het Emelwerda College bestaat uit één school met drie locaties in 
Emmeloord en nog een kleine havo-3-afdeling te Urk, op het Berechja 
College. De leerlingen die deze afdeling bezoeken gaan, wanneer ze 
havo-3 op Urk succesvol afronden, in havo-4 naar het Emelwerda 
College in Emmeloord. 
 
Naast het Emelwerda College staat het Vakcollege Noordoostpolder. 
Vakcollege Noordoostpolder valt niet onder het bevoegd gezag van 
het Emelwerda College, maar maakt administratief gezien deel uit van 
de VariO Onderwijsgroep (41195). Er is wel een vestigingsnummer dat 
onder Emelwerda College valt, en de meeste leerlingen die het 
Vakcollege Noordoostpolder bezoeken staan ingeschreven onder dit 
vestigingsnummer. 
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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 ● 

  
Samen met ketenpartner Aves (stichting voor primair onderwijs in de 
Noordoostpolder) werkt het Emelwerda College tot slot samen in het 
Tienercollege Noordoostpolder. Momenteel kent het Tienercollege 
drie groepen leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. Het 
Tienercollege is een pilot-school. 
 
Dit is het eerste onderzoek naar bestuur en scholen dat wij bij het 
Emelwerda College uitvoeren. De havo-afdeling is na een 
kwaliteitsonderzoek in maart 2021 (vaststelling rapport 14 juni 2021) 
als Zeer zwak beoordeeld (zie ook: herstonderzoek afdeling havo). 
 
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. 

We hebben ons onderzoek proportioneel ingericht op basis van de 
verzamelde en geanalyseerde informatie en het startgesprek dat 
we hebben gevoerd. We hebben bij de opzet van het onderzoek 
rekening gehouden met het feit dat we ook informatie ophalen tijdens 
het herstelonderzoek op de afdeling havo. Deze informatie is 
meegenomen in de beoordeling van de standaarden op 
bestuursniveau. De focus van de verificatie-activiteiten wordt 
hieronder nader toegelicht. 
 
Verificatie-activiteiten 
Wij voeren verificatie-activiteiten uit op verschillende afdelingen van 
het Emelwerda College om te toetsen in hoeverre het bestuur stuurt 
op behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen. Hieronder geven we aan wat de focus is geweest van onze 
verificatie-activiteiten, in relatie tot de drie onderzoeksvragen: 
 
Onderzoeksvraag 1 
Om antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag (Waarborgt het 
bestuur met zijn (be-)sturing de kwaliteit op de scholen?) verifiëren 
we in gesprekken met de schoolleiding en docenten de kwaliteitszorg 
van het bestuur in relatie tot het personeelsbeleid van het bestuur. 
 
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 
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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 het beeld dat het bestuur heeft van het ondernemend, 
onderzoekend en betekenisvol leren op de scholen. 
 
Om deze drie onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn de 
volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

• Gesprek met bestuur en directeur bedrijfsvoering, o.m. over 
financieel beheer; 

• Gesprek met de medezeggenschapsraad; 
• Gesprek met de raad van toezicht; 
• Gesprek met teamleiders; 
• Gesprek met leerlingen en docenten over ondernemend en 

onderzoekend leren; 
• Gesprek met coördinatoren Technasium, Bèta Challenge, Sterk 

Techniek Onderwijs (STO) en Nieuwe Leerweg; 
• Gesprek met decanen en LOB-begeleiders; 
• Gesprek met vertegenwoordigers Professionele 

Leergemeenschappen (PLG's en BLG's) ; 
• Gesprekken met mentoren en docenten; 
• Gesprek met bestuurder van de VariO Onderwijsgroep; 
• Gesprek met drie externe stakeholders. 

 
Financieel toezicht 
Vanuit het geïntegreerde toezicht kijken we bij de beoordeling van de 
BKA-standaarden ook naar (de sturing op) het financieel beheer. Voor 
de beoordeling van het financieel beheer kijken we in ieder geval naar 
de jaarverslaggeving en de daarin opgenomen kengetallen, begroting 
en prognoses. Wanneer wij tijdens ons onderzoek financiële risico’s 
voor de continuïteit van het onderwijs of onrechtmatige dan wel 
evident ondoelmatige bestedingen tegenkomen dan rapporteren we 
hierover in het hoofdstuk Resultaten vierjaarlijks onderzoek bestuur. 
 
Daarnaast stellen we bij elk vierjaarlijks onderzoek vast of de 
continuïteitsparagraaf die het bestuur heeft opgenomen in het 
jaarverslag voldoet aan de wettelijke vereisten. In ons onderzoek 
kijken wij bij elke BKA standaard naar een aantal onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf. 
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Risico Goed Herstel Specifiek 

School 

Emelwerda College, afdeling havo ● 

Herstelonderzoek afdeling havo 
De kwaliteit van het onderwijs van de afdeling havo van het 
Emelwerda College werd tijdens het kwaliteitsonderzoek naar 
mogelijke tekortkomingen in maart 2021 door ons als Zeer zwak 
beoordeeld. Tijdens het herstelonderzoek op 8 maart 2022 hebben wij 
de kwaliteit van het onderwijs opnieuw beoordeeld. De bevindingen 
van dit herstelonderzoek zijn vastgelegd in een separaat rapport. Waar 
relevant verwijzen we in onderhavig rapport naar het rapport van het 
herstelonderzoek. 

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 de 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. We hebben tijdens 
het verbetertraject voor de afdeling havo één signaal met het bestuur 
besproken. Dit heeft niet geleid tot aanvullend onderzoek. 
 
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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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 het Emelwerda College als Voldoende. 
Het bestuur waarborgt met zijn (be)sturing in voldoende mate de 
kwaliteit op de scholen. 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 herstelopdrachten. Deze tekortkomingen hebben onder 
meer betrekking op het ontbreken van een managementstatuut, het 
niet voldoen aan de wettelijke vereisten rond het 
burgerschapsonderwijs (art. 17 WVO) en het verslag van de intern 
toezichthouder. Het bestuur krijgt van ons de opdracht 
deze tekortkomingen te herstellen. 

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 Emelwerda College heeft een visie op 
goed onderwijs en de besturing daarvan. De visie is vertaald in 
ambities, doelen en daarmee samenhangend beleid. De doelen uit het 
Strategisch Beleidsplan zijn niet altijd concreet omschreven. Door het 
oordeel Zeer zwak op de afdeling havo heeft het bestuur tussentijds 
zijn doelen aangepast. Deze doelen zijn wél concreet en hebben te 
maken met het herstellen en bewaken van de basiskwaliteit van het 
onderwijsproces op alle afdelingen. Er is een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg. Het bestuur stuurt daarbij gericht op de aspecten van 
kwaliteitszorg die verbetering behoeven. Het bestuur krijgt een 
herstelopdracht omdat er geen managementstatuut is (art. 32c WVO). 
 
Functionerend stelsel van kwaliteitszorg 
Er is een stelsel van kwaliteitszorg dat aansluit bij het toezichtkader 
van de inspectie. Bestuur en school verzamelen onder meer 
informatie over de onderwijsresultaten, het pedagogisch-didactisch 
handelen, de veiligheid en de leerlingzorg. Het bestuur maakt daarbij 
(bijvoorbeeld om zicht te houden op het didactisch handelen) gebruik 
van gevalideerde instrumenten. 
Er is een kwaliteitsjaarkalender die duidelijk maakt wanneer welke 
informatie verzameld wordt. Daarnaast is er een vaststaande 
overlegstructuur waarin bestuur, schoolleiding, teamleiding en 
coördinatoren in wisselende samenstelling bijeenkomen en waarin 
verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur over behaalde 
resultaten. 
 
Om betere informatie te kunnen genereren over het onderwijsproces 
heeft het bestuur het afgelopen jaar actief ingegrepen in de 
onderwijsorganisatie (zie: vastleggen taken en bevoegdheden BKA2 
Uitvoering kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur). Dit gebeurde 
bijvoorbeeld met betrekking tot de zorg en de bemensing van 
strategische posities binnen de afdeling havo. Het herstelonderzoek 
op de havo toont aan dat dit het niveau van het stelsel van 
kwaliteitszorg heeft verhoogd. 
  
Visie op onderwijs tussentijds bijgesteld 
Het bestuur zet in het strategisch beleidsplan 2019-2025 zijn visie op 
goed onderwijs uiteen. In het beleidsplan koppelt het bestuur de visie 
aan drie maatschappelijke opdrachten (i.e. de kwalificerende, 
persoonsvormende en socialiserende opdracht). Daarmee is een 
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vertaling van de bestuurlijke visie naar bestuurlijke ambities zichtbaar. 
Het strategisch beleidsplan bevat ook een aantal strategische doelen 
(of eigenlijk: onderwerpen) voor het onderwijs en de organisatie. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld onderzoekend en ondernemend leren, 
burgerschapsvorming, governance en strategisch hrm-beleid. Deze 
doelen of onderwerpen zijn op bestuurlijk niveau globaal 
geformuleerd. Ze leiden tot het benoemen van specifieke 
aandachtsgebieden waaraan ook aantoonbaar aandacht wordt 
besteed. We zien echter vanuit de plannen niet direct een passende 
vertaling van de visie of ambities naar concrete doelen. 
 
Het oordeel Zeer zwak dat de afdeling havo vorig jaar heeft gekregen 
heeft geleid tot aanvullende doelen en ambities. Het bestuur en de 
schoolleiding richten zich momenteel op het orde brengen van de 
basis van het onderwijsproces. Het verbetertraject voor de havo is 
schoolbreed ingevoerd en doorgevoerd. Het bestuur heeft daarbij 
vooral gestuurd op onderwijskundig leiderschap, verbeteren van de 
zorg- en ondersteuningsstructuur, en op het verbeteren of borgen van 
voldoende onderwijsresultaten. Om de werkdruk van medewerkers te 
bewaken, krijgen de doelen die voortvloeien uit het strategisch 
beleidsplan met betrekking tot onderzoekend en ondernemend leren 
op dit moment minder prioriteit. Dat heeft gevolg voor het werken 
aan formatief evalueren en daarmee samenhangende ambities. Het 
bestuur houdt voor de lange termijn onverminderd vast aan de eerder 
geformuleerde doelen. 
 
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. 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 
randvoorwaarde 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 
worden dan nu nog het geval is. 
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Beschrijving risico's 
Ieder bestuur heeft te maken met mogelijke risico’s. 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. De 
RJO schrijft voor dat de mogelijke risico’s en de beheersings-
maatregelen in het jaarverslag worden opgenomen (art. 4, lid 4 , 
Bijlage 3, RJO). In het jaarverslag 2020 zijn de beheersingsmaatregelen 
die het bestuur heeft voor het afdekken van de risico’s niet genoemd. 
Intern is er wel een risico-inventarisatie met voorgenomen maat-
regelen aanwezig. We geven het bestuur mee om deze beheersings-
maatregelen ook in het eerstvolgende jaarverslag op te nemen. 
 
BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Wij beoordelen de standaard BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur als 
Voldoende. Het bestuur zorgt samen met de school ervoor dat het 
onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit en stuurt waar nodig bij. Het 
bestuur zorgt voor een passende kwaliteitscultuur. Een aandachtpunt 
hierbij is de gesprekkencyclus: meer structuur en meer ruimte voor 
persoonlijke professionalisering zijn wenselijk. 
 
Verbeteringen in stelsel van kwaliteitszorg 
Vanuit stelsel van kwaliteitszorg stuurt het bestuur op de 
onderwijsresultaten, de veiligheid en het pedagogisch-didactisch 
handelen van de medewerkers. Dit heeft er onder andere toe geleid 
dat de kwaliteit van onderwijs op de afdeling havo weer van 
voldoende niveau is. Bovendien heeft het verbeterplan de organisatie 
in de volle breedte versterkt. 
 
Het bestuur greep afgelopen jaar gericht in op de inrichting van de 
zorg, op versterking van het zicht op de ontwikkeling en begeleiding 
van de leerlingen en op de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch 
handelen. De bestuurder heeft daartoe de personeelsbezetting op 
strategische posities binnen de school aangepast. Het is nu duidelijk 
wie wat doet, wie er welke verantwoordelijkheden heeft, en aan wie 
er verantwoording wordt afgelegd. 

De organisatiestructuur van de stichting is met het aantreden van het 
huidige bestuur gewijzigd. De directeur-bestuurder heeft 
plaatsgemaakt voor een bestuur met een tweehoofdige schoolleiding. 
Het bestuur staat nu meer op afstand en de schoolleiding is in positie 
gebracht. Verantwoordelijkheden worden over de hele breedte lager 
in de organisatie belegd. 
 
Eigen ambities bestuur: onderzoekend leren en burgerschap 
Het bestuur streeft naar onderwijs dat de onderzoekende houding van 
leerlingen op school stimuleert. Vanuit de identiteit van de school 
wordt een verbinding gelegd met burgerschapsonderwijs. Beide 
aspecten houden verband met de maatschappelijke opdracht die het 
bestuur zichzelf stelt. 
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Het bestuur ziet dat op alle afdelingen in enige mate onderwijs 
verzorgd wordt dat je onder de noemer van onderzoekend en 
ondermend leren kan scharen. Het didactisch handelen dat daarbij 
nodig is, en de wijze waarop leerlingen daarbij gevolgd dienen te 
worden, is echter nog niet breed in de organisatie verankerd.  Lang 
niet alle leerlingen zijn in staat zelfstandig onderzoek te verrichten, of 
zelfstandig keuzes te maken, hebben zicht op hun competenties en 
weten wat er van hen verwacht wordt. 
 
Op het gebied van burgerschap is er een inventariserend begin 
gemaakt om het onderwijs op dat gebied doelgericht, samenhangend 
en herkenbaar in te richten. Het bestuur wil het 
burgerschapsonderwijs verbinden met zijn ambities op het gebied van 
onderzoekend en innoverend leren, en met de specifieke behoeften 
van leerlingen op het Emelwerda College. 
 
Beeld inspectie van onderzoekend en ondernemend leren 
Onze verifcatie-activiteiten bevestigen het beeld van het bestuur. Het 
innoverend onderwijs sluit aan bij de ambities van het bestuur maar 
bereikt nog niet de organisatie in de breedte. Bestuurlijke contacten 
met externe stakeholders dragen aantoonbaar bij aan de 
keuzemogelijkheden voor leerlingen of ontwikkeling van het 
innoverend onderwijs op de school. De school heeft op individueel 
leerlingniveau zicht op de competenties die leerlingen op dit vlak 
verwerven. Er zijn aanwijzingen dat leerlingen die dit onderwijs 
genoten hebben, beter zijn toegerust voor het vervolgonderwijs. Maar 
er is nog geen geaggregeerd beeld van het rendement van de 
interventies van het bestuur tot nu toe. 
 
Beeld inspectie van burgerschapsonderwijs 
Door een eerste inventarisatie te maken is er een begin gemaakt met 
de ontwikkeling en uitvoer van het burgerschapsonderwijs maar het 
aanbod voldoet nu nog niet aan de eisen die de wet hieraan stelt (art. 
17 WVO) omdat het op dit moment niet voldoende herkenbaar, 
doelgericht en samenhangend is. We zien ambities bij het bestuur op 
het gebied van burgerschap maar die zijn op schoolniveau nog niet 
voldoende doelgericht. Ook zijn er geen doorlopende leerlijnen, en is 
er geen sprake van een voldoende herkenbaar aanbod. Omdat het 
Emelwerda College een zogenaamde eenpitter is (er valt een school 
onder het bestuur) geven we het bestuur daarom op het niveau van de 
school een herstelopdracht om het burgerschapsonderwijs zo in te 
richten dat het voldoet aan de eisen van artikel 17. We vertrouwen 
erop dat het bestuur deze opdracht uitvoert. 

Het bestuur heeft door een eerste inventarisatie te maken een begin 
gemaakt met de ontwikkeling en uitvoer van het 
burgerschapsonderwijs maar het aanbod voldoet nu nog niet aan de 
eisen die de wet hieraan stelt (art. 17 WVO) omdat het op dit moment 
niet voldoende herkenbaar, doelgericht en samenhangend is. Het 
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Emelwerda is een eenpitter. We zien ambities bij het bestuur op het 
gebied van burgerschap maar die hebben nog niet geleid op doelen of 
een doorlopende leerlijn burgerschap op schoolniveau. We geven het 
bestuur daarom op het niveau van de school, een herstelopdracht om 
het burgerschapsonderwijs zo in te richten dat het voldoet aan de 
eisen van artikel 17. We vertrouwen erop dat het bestuur deze 
opdracht uitvoert. 
 
Eigen ambities bestuur: samenwerking en onderwijskundig 
leiderschap 
Het is de ambitie van het bestuur een op samenwerken, leren en 
verbeteren gerichte kwaliteitscultuur te stimuleren. Wij zien in de 
school dat dat ook gebeurt. Het bestuur stimuleert actief via 
professionele leergemeenschappen (PLG / BLG) de ontwikkeling en 
versterking van het onderwijskundig leiderschap binnen de 
organisatie op alle niveaus. Vorm en werkwijze van de PLG's en BLG's 
zijn in het kader van het huidige schoolbrede verbetertraject 
aangepast. De verficatie-activiteiten laten zien dat de 
leergemeenschappen hierbij als helpend worden ervaren, en dat ze 
het onderwijskundig leiderschap in de breedte van de organisatie 
stimuleren. Onze beide onderzoeken (bij bestuur en herstel-
onderzoek op de school) laten zien dat de wijze waarop het bestuur de 
schoolleiding ondersteunt ten goede komt aan de verbeterde 
begeleidingsstructuur van leerlingen. 
 
In algemene zin, en in aansluiting bij de opmerkingen bij standaard 
BKA1, signaleren we voor de toekomst een zekere kwetsbaarheid als 
het bestuur, na afronding van het verbetertraject, zich bij de sturing 
weer meer op de lange termijnvisie richt. Het is zaak om daarbij oog te 
blijven hebben voor de oorzaken die geleid hebben tot het oordeel 
Zeer zwak op de afdeling havo. Het bestuur is zich hiervan bewust en 
stuurt, via de schoolleiding, op een verdere versterking van het 
gespreid onderwijskundig leiderschap. 
 
Eigen ambities bestuur: kwaliteitscultuur en strategisch hrm 
Kwaliteitscultuur is een aandachtspunt binnen het Emelwerda 
College. Op schoolniveau beoordeelden we deze in het rapport over 
het onderzoek naar risico op de afdeling havo in juni 2021 als 
onvoldoende. Het bestuur geeft hetzelfde oordeel op schoolniveau in 
zijn zelfevaluatie: het personeelsbeleid voldoet nog niet, taken zijn 
nog niet voldoende duidelijk belegd en taakomschrijvingen 
ontbreken. Problemen uit het verleden laten zich hier en daar nog 
voelen in de wijze waarop er gezamenlijk aan verbetering gewerkt kan 
worden. Het bestuur geeft daarbij aan dat zeker dat laatste aspect het 
afgelopen jaar aanmerkelijk verbeterd is en geeft daarbij aan ook 
actief te sturen op verbetering van die cultuur onder meer door in te 
zetten op de ontwikkeling van strategisch hrm-beleid. 
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Beeld inspectie van de kwaliteitscultuur en strategisch hrm 
Ons onderzoek laat zien dat het bestuur passende ambities heeft en 
passende doelen stelt met betrekking tot de kwaliteitscultuur en 
strategisch hrm-beleid. Taken en verantwoordelijkheden dienen in de 
organisatie inderdaad duidelijker omschreven en belegd te worden. Er 
is op dit vlak verbetering merkbaar maar er zijn ook plekken binnen de 
organisatie waar het beter kan. Onze bevindingen waren wel 
positiever dan je op basis van het oordeel van het bestuur zou 
verwachten. Docenten, schoolleiders en afdelingsleiders herkennen de 
aandachtspunten van het bestuur en delen de behoefte aan duidelijk 
omschreven taakbeleid. Zij zien tegelijkertijd dat de omgangscultuur 
dusdanig verbeterd is dat zij het oordeel onvoldoende van het bestuur 
niet langer delen. Het herstelonderzoek op de afdeling havo bevestigt 
het beeld dat medewerkers hebben. Over het geheel genomen is het 
bestuur er dan ook in geslaagd om de medewerkers mee te nemen in 
het werken aan een verbeter- en professionaliseringscultuur. Het 
bestuur investeert ook in de versterking van hrm binnen het 
stafbureau en professionalisering van dat bureau. 
 
Het is positief dat het bestuur in het kader van strategische hrm-
ontwikkeling werkt aan de borging van een gereguleerde 
gesprekkencyclus. Dat voorziet in een duidelijke behoefte. Op die 
manier kan er ook blijvend een geaggregeerd beeld van het 
pedagogisch-didactisch handelen verkregen worden. Het onvoldragen 
taakbeleid leidt op een aantal plekken nog steeds tot 
rolonduidelijkheid in de organisatie. Aangezien het bestuur streeft 
naar een breed gedragen taakbeleid en daarmee samenhangende 
taak- en rolverdeling, heeft het ervoor gekozen om samen met het 
personeel te werken aan de formulering van een managementstatuut.
Naar verwachting is dit proces eind 2022 afgerond. Op dit moment is 
er dus geen managementstatuut en dat is een wettelijke verplichting 
(art. 32c). Het bestuur krijgt daarvoor van ons een herstelopdracht. We 
noteren daarnaast ook dat het zaak is om in het 
professionaliseringsbeleid in de toekomst ruimte te geven aan 
individuele professionaliseringswensen. Nu is veel aandacht uitgegaan 
naar een gezamenlijke verbeterslag. Het professionaliseringsplan 
behoeft dan ook een herijking. 
 
Governance en functioneren intern toezicht 
De raad van toezicht en de medezeggenschapsraad functioneren 
conform de wettelijke eisen. De medezeggenschapsraad kan zijn 
tegenspraakfunctie versterken en de raad van toezicht kan versterking 
gebruiken op het gebied van onderwijskundige expertise. 
 
Het bevoegd gezag volgt de Code Goed Bestuur VO. Het interne 
toezicht geeft invulling aan zijn drie kerntaken waarbij het adviseren 
en goed werkgeverschap op de meest deugdelijke wijze uitgevoerd 
worden. Versterking is nodig waar het gaat om het bewaken en 
bevorderen van de onderwijskwaliteit; hierbij gaat de raad te veel uit 
van het vertrouwen in de bestuurder. Verwacht mag worden dat de 
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raad systematisch (eigenstandig) informatie verzamelt over de 
onderwijskwaliteit en die kwaliteit vervolgens evalueert aan de hand 
van een toezichtkader met eenduidige normen. 
 
Over het beheer en de aanwending van financiële middelen 
rapporteert de raad te beperkt in het bestuursverslag. Het is 
onvoldoende duidelijk hoe hij het bestuur ondersteunt bij 
beleidsvraagstukken en financiële ontwikkelingen en welke resultaten 
hij met het toezicht bereikt. Wij vertrouwen erop dat de raad van 
toezicht dit vanaf het eerstvolgende jaarverslag opneemt (art. 3 onder 
f, RJO en art. 4 lid 4 Bijlage 3, RJO). 
 
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 hij daar 
in de praktijk structureel invulling aan geeft. Niettemin ontbreekt de 
verantwoording hierover in het bestuursverslag 2020. Wij vernamen 
dat de toezichthouder voornemens is hier een verbeterslag in te 
maken. Wij vertrouwen er dan ook op dat in de volgende 
bestuursverslagen te lezen is hoe de intern toezichthouder concreet 
invulling geeft aan zijn taken en bevoegdheden (art 24e1 lid 1 onder e, 
WVO). 
 
BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Wij beoordelen de standaard BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog als Voldoende. Het bestuur betrekt interne en externe 
belanghebbenden bij het opstellen van en verantwoorden over het 
beleid. Hoewel het bestuur een aantoobare behoefte heeft om 
onderwijsprocessen en het eigen functioneren systematisch te 
evalueren en te analyseren, zijn niet nog alle (onderwijs)resultaten van 
het huidige beleid geëvalueerd. Dat heeft een zekere kwetsbaarheid. 
Bestuur en schoolleiding hebben echter goed zicht op de toekomstige 
benodigde vervolgacties en de daarvoor noodzakelijke evaluaties. De 
kwaliteit van de evaluaties kan op sommige gebieden verbeterd. 
 
Systematische evaluatie en analyse 
Omdat het bestuur heeft ingegrepen in de organisatie, en de 
interventies van het bestuur nog niet zijn afgerond, zijn lang niet alle 
dossiers geëvalueerd. Dit geldt voor het verbetertraject van de 
afdeling havo en daarmee samenhangende traject om schoolbreed 
basis op orde te brengen. Het verbetertraject heeft in algemene zin de 
kwaliteit van de evaluaties verhoogd. Er wordt nu meer getracht de 
verzamelde informatie te verklaren. Dat is positief en sluit aan bij de 
wens van het bestuur om het onderwijskundig leiderschap in de 
school te versterken in alle lagen van de organisatie. Zo worden de 
onderwijsresultaten geanalyseerd en spreekt de schoolleiding over de 
reslutaten met de vaksgroepen. Ook de herstructurering van de zorg is 
expliciet gericht is op verbeteren van die resultaten. De 
schoolorganisatie is bij het schoolbrede verbetertraject extern 
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begeleid. Dit heeft ertoe geleid dat ook de evaluatie van het 
pedagogisch-didactisch handelen (en daarmee ook dat handelen zelf) 
is verbeterd. Het is zaak om de opbrengsten van het verbetertraject en 
de meerwaarde van de begeleiding te borgen om zo de 
onderwijskwaliteit structureel te verbeteren. Het is ook zaak om oog 
te houden voor de kwaliteit van de evaluaties. 
 
Interne en externe verantwoording 
De bestuurder betrekt externe stakeholders bij de evaluaties en 
verantwoordt zich hierover richting hen. 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 het 
bestuur bij de uitvoering en evaluatie van zijn beleid. Intern voert het 
bestuur de dialoog met leerlingen en het personeel middels 
panelgesprekken en de medezeggenschapsraad. 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). 
 
Eigen vermogen 
Het publiek eigen vermogen komt per 31 december 2020 uit boven de 
signaleringswaarde die de inspectie daarvoor heeft ontwikkeld en 
heeft dit ook toegelicht in het bestuursverslag 2020. Het bestuur is 
zich er van bewust dat publiek geld dat voor onderwijs bestemd is ook 
hieraan moet worden besteed, zonder onnodige reserves aan te 
houden. Binnen enkele jaren zal het eigen vermogen tot onder de 
genoemde signaleringswaarde dalen vanwege voorgenomen 
investeringen. 

2.2. Overige wettelijke vereisten 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De tekst over de vrijwillige ouderbijdrage voldoet niet aan de wet- en 
regelgeving (art. 27, lid 2, WVO). Aanvankelijk wordt gesteld dat de 
ouderbijdrage vrijwillig is, maar het wordt leerlingen verplicht gesteld 
om kostbare spullen op te slaan in een kluisje. Voor de kluishuur 
wordt geld gevraagd. Het bestuur heeft dit in de periode van hoor en 
wederhoor hersteld. 
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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 niet afdoende 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. 
 
Samenwerkingsconstructie Vakcollege 
Het Vakcollege Noordoostpolder valt niet onder het bevoegd gezag 
van het Emelwerda College, maar maakt administratief gezien deel uit 
van de VariO Onderwijsgroep. Er is wel een vestigingsnummer dat 
onder Emelwerda College valt. De meeste leerlingen die het 
Vakcollege Noordoostpolder bezoeken, staan ingeschreven onder dit 
vestigingsnummer. De beide besturen hebben een 
samenwerkingsovereenkomst die dateert uit 2015. Zowel het 
Vakcollege als het Emelwerda College betrekken in 2024-2026 een 
nieuwe locatie op de zogenaamde VO Campus Emmeloord. We vragen 
beide besturen zich gezamenlijk aan ons te verantwoorden over de 
vraag of de samenwerkingsconstructie op dit moment en in de nieuw 
te betrekken locatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Het 
verdient daarbij aandacht ook het belang van de leerling in deze 
constructie mee te nemen. Dit oriënterend gesprek valt buiten de 
reikwijdte van dit onderzoek. 
 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij het bestuur van het Emelwerda 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 alsnog 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? 

Bestuur 

Het bestuur beschikt niet over een 
managementstatuut voor het 
Emelwerda College (BKA1) 
(art. 32c WVO). 

Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt 
de inspectie een 
managementstatuut dat voldoet aan 
het gestelde in artikel 32c van de 
WVO. 

Wij gaan na 31 december 2022 na of 
het managementstatuut van het 
Emelwerda 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. 

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 het 
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 Emelwerda College beschikt niet 
over een actuele schoolgids (art. 24a 
WVO). 

Uiterlijk 1 september 2022 ontvangt 
de inspectie een schoolgids die 
voldoet aan het gestelde in artikel 
24a van de WVO. 

Wij gaan na 1 september 2022 na of 
de schoolgids van het Emelwerda 
College voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

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). 

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

 

De reden dat wij het herstel grotendeels 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. 
 
Samen ontwikkelen van talenten. Daar zet iedereen op het Emelwerda 
College zich elke dag opnieuw voor in. 

Vanuit onze gezamenlijk gedragen onderwijsvisie is er richting 
gegeven en hebben we koers gezet op kwaliteit. We zijn verheugd dat 
de inspectie dit terugziet in het vierjaarlijks 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. De 
professionele inzet van alle medewerkers in de school, onderwijzend 
personeel, onderwijsondersteunend personeel, afdelingsleiders, 
directie en bestuur, leidt ertoe, dat in gezamenlijkheid verbeteringen 
schoolbreed en duurzaam kunnen worden geborgd. Het rapport 
bevestigt ons beeld dat we de juiste stappen zetten en geeft 
handreikingen voor de verdere ontwikkeling van de 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 hierop te borgen en te verankeren. 

De bevindingen uit het onderzoek geven goede handreikingen en 
betrekken we dan ook bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit op onze school in een Verbeter en 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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