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Datum vaststelling: 21 mei 2019

Samenvatting voor ouders

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. In december 2018 en januari 2019 is
het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Het
Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt.
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit. Ook is er gekeken of het bestuur er
voor zorgt dat het geld van de overheid goed wordt gebruikt.

Bestuur: Stichting Het Zonnewiel,
Vrijeschool De Bilt
Bestuursnummer: 79003
School onder bestuur: Het Zonnewiel
Totaal aantal leerlingen: 201
(Teldatum: oktober 2018)
BRIN: 07AL

Wat gaat goed?
Wij hebben tijdens het onderzoek op de school drie onderdelen
onderzocht: de lesstof die wordt aangeboden, het volgen van de
ontwikkeling van leerlingen en het lesgeven door de leraren. Het
onderdeel volgen van de ontwikkeling van leerlingen is beoordeeld als
basiskwaliteit en de twee onderdelen lesstof en lesgeven waarderen
we als Goed.
Het bestuur weet hoe het er op de school aan toe gaat. Hierover heeft
het bestuur wekelijks contact met de schooldirectie. Het beeld van het
bestuur over de school delen we: we zien inderdaad een sterk team op
de school en blije kinderen in de klassen.
Als speerpunt heeft het bestuur het traject ‘Kleur’. Hierbij denken
medewerkers van de school samen na over hoe ze kleur aan de school
en het Vrijeschoolonderwijs kunnen geven. Dit zagen we terug op de
werkvloer.
Ook is het financieel beheer van het bestuur in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs.
Wat moet beter?
De wijze waarop het bestuur is georganiseerd, voldoet niet aan de
wet. Zo is de rolverdeling tussen de schooldirectie, het bestuur en de
Raad van Toezicht niet helder. Het bestuur geeft aan op afstand te
besturen en ook de Raad van Toezicht houdt op afstand toezicht.
Hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs van de school erg
afhankelijk van de schooldirectie. Dit maakt deze bestuursvorm
kwetsbaar. Het bestuur heeft dat zelf ook gezien en onderzoekt al
enige tijd welke bestuursvorm het best bij de school past.
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Verder maakt het bestuur een jaarverslag waarin het uitleg geeft over
de behaalde doelen en resultaten, maar dit is niet beschikbaar voor
ouders en andere belangstellenden. Ook de medezeggenschapsraad
kan beter terugkoppelen naar ouders welke acties zij onderneemt om
de kwaliteit van het onderwijs te beïnvloeden en met welk resultaat.
Vervolg
Ondanks dat wij op schoolniveau de onderdelen van het onderwijs op
Het Zonnewiel als voldoende en goed beoordelen/waarderen, voldoet
de Stichting Het Zonnewiel op bestuurlijk niveau op een aantal
onderdelen niet aan de wet. Het bestuur moet zorgen dat het wel aan
de wet gaat voldoen en zal ons daarover informeren. Tijdens het
volgende vierjaarlijks onderzoek naar bestuur in 2023 wordt het
herstel op deze onderdelen meegenomen in het onderzoek.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in december 2018 en januari 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt.
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/directie doelen afgesproken met de school,
heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het
op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau.

Onderzoek op bestuursniveau
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. Onderstaand figuur
geeft weer welke standaarden daarbij zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Onderzoek op schoolniveau
Om kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen, hebben we
tevens het bestuursbeleid geverifieerd op schoolniveau.
Het verificatieonderzoek op schoolniveau voeren we in de eerste
plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of het bestuur
voldoende informatie heeft over de school en of sturing op de
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kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.
Het geeft ons in de tweede plaats ook zicht op de onderwijskwaliteit
van de school.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het verificatieonderzoek bij Het
Zonnewiel is ingericht. Aangegeven is welke standaarden daarin
zijn onderzocht.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

●

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding>

●

OP3 Didactisch handelen

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA2 Kwaliteitscultuur

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben naast het bestuur gesproken met
de directie van de school, de intern begeleiders en leraren, maar ook
met de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Daarnaast
hebben we een rondleiding gekregen van leerlingen door de school en
lesobservaties uitgevoerd in diverse klassen.
Ter verificatie van het beleidsthema 'Kleur' van het bestuur, hebben
we op Het Zonnewiel de standaarden Aanbod (OP1), Zicht op
Ontwikkeling (OP2) en Didactisch handelen (OP3) onderzocht. Het
bestuur geeft aan gestart te zijn met een traject waarin het team
toewerkt naar een gemeenschappelijke mindset om zo eigentijds,
inspirerend en rijk vrijeschoolonderwijs te bieden aan leerlingen. Een
belangrijk speerpunt hierbij is dat de school doet wat het zegt en zegt
wat het doet. We hebben dan ook onderzocht hoe de school zicht
heeft op de ontwikkeling van de leerlingen en of daarop het didactisch
handelen en eigentijds aanbod wordt afgestemd. Nadien hebben we
de standaard Kwaliteitscultuur (KA2) op schoolniveau toegevoegd. In
hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat de reden hiervoor is.
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 wettelijke vereisten onderzocht:
• aanwezigheid schoolgids artikel 16, lid 2 en 3 van de Wet op
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Primair Onderwijs (hierna: WPO)
• vrijwilligheid ouderbijdrage artikel 13, lid 1 onder e van de WPO
• meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld artikel 4b van
de 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. Aangezien de Kwaliteitszorg en ambitie
op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie op
schoolniveau, wordt de beoordeling alleen in dit hoofdstuk
beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het
verificatieonderzoek op Het Zonnewiel. In hoofdstuk 4 is de reactie
van het bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen.

Legenda

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. Te zien is wat
het oordeel is op het kwaliteitsgebied 'Financieel beheer' op
bestuursniveau. In het eerste vierjaarlijks onderzoek op
bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs geen oordeel op
het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie'.
Daaronder is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen
met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit
op de school 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?
De Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt zorgt voor onderwijs
van voldoende kwaliteit en deugdelijk financieel beheer. Het bestuur
heeft zicht op de kwaliteit van de school dankzij een functionerend
stelsel van kwaliteitszorg en de korte lijnen met de schooldirectie. Het
beeld van de kwaliteit van de school van het bestuur, komt nagenoeg
overeen met ons beeld. Het bestuur schetste het beeld van een school
met de eigenheid van het Vrijeschoolonderwijs, waarbinnen een
enthousiast team werkzaam is en blije klassen te zien zijn. Dit hebben
wij tijdens de onderzoeksdag ook zo ervaren en net als het bestuur
vinden wij het onderwijs op Het Zonnewiel op de onderzochte
standaarden van voldoende en goede kwaliteit. Wel kan, wat ons
betreft, de monitoring van de onderwijskwaliteit op de school nog
sterker worden door concrete ijkpunten of kwaliteitsstandaarden te
formuleren.
De sturing van het bestuur omtrent het beleidsthema ‘Kleur’ zien we
doorwerken op de school en geeft het team richting aan verbetering
van de onderwijskwaliteit. De bestuursconstructie is echter kwetsbaar
en voldoet niet aan de Code Goed Bestuur. Tijdens het onderzoek
ondervinden we dat de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het
bevoegd gezag onduidelijk is. Hierdoor is de stichting afhankelijk van
de deskundigheid van de schooldirectie om de onderwijskwaliteit te
waarborgen.
De financiële positie van het bestuur is in orde en voldoet aan de eisen
van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. We zien op de korte of
middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit van
Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt. Ook de financiële
rechtmatigheid is in orde.
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
Voordat wij in deze paragraaf onze oordelen toelichten op de
standaarden van het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie'
willen we benadrukken dat deze oordelen gaan over het functioneren
van het bestuur. Wel zullen we hier, indien van toepassing, benoemen
wat we tijdens het verificatieonderzoek hebben opgehaald
betreffende onderstaande standaarden.

In bovenstaande tabel geven wij de oordelen weer op de standaarden
van het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie'. In de toelichting
geven wij antwoord op drie deelvragen.
KA1 Kwaliteitszorg
Vraag 1: Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
De schooldirectie heeft in het schoolplan doelen geformuleerd en een
doorvertaling gemaakt naar het jaarplan. Dankzij het
kwaliteitszorgsysteem op de school, de frequente gesprekken met de
schooldirectie hierover en het jaarverslag, heeft het bestuur zicht op
de onderwijskwaliteit en kan op basis daarvan sturing geven aan de
verbetering ervan. Daarom beantwoorden we de vraag met ja en
beoordelen de standaard kwaliteitszorg voldoende. We lichten ons
oordeel hieronder toe.

Het bestuur heeft zicht op onderwijskwaliteit dankzij een
functionerend kwaliteitszorgsysteem
De school monitort op cyclische en systematische wijze het
onderwijsproces, de veiligheid en de leerresultaten. Het bestuur geeft
aan op afstand te besturen en de directie van de school is
gemandateerd om het stelsel van kwaliteitszorg uit te voeren. Er zijn
korte lijnen tussen bestuur en schooldirectie. Hierdoor heeft het
bestuur voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan
het onafhankelijk inwinnen van informatie over de onderwijskwaliteit
het zicht van het bestuur hierop verbreden en verrijken.
In het schoolplan heeft de schooldirectie doelen en het systeem van
kwaliteitszorg beschreven. In het kwaliteitshandboek wordt de
kwaliteitszorg verder uitgewerkt. Met de komst van nieuwe
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directieleden heeft het bestuur de koers gewijzigd wat leidde tot
nieuwe ambities. Deze ambities richten zich op het samen vormgeven
van de inkleuring van het Vrijeschoolonderwijs op het Zonnewiel om
de onderwijskwaliteit te verbeteren (zie de standaard
Kwaliteitscultuur KA2). Vanuit de gehele organisatie is er draagvlak
voor deze koerswijziging. Die ambities moeten nog hun vertaling
krijgen in het volgende schoolplan, maar de doelstelling ‘rijk en
inspirerend onderwijs’ heeft al wel een plek in het huidige
schooljaarplan.
We zien dat de school op planmatige wijze werkt aan de doelen uit het
schooljaarplan. Voorbeelden daarvan zijn de werkgroepen rondom
bepaalde thema’s, teamvergaderingen waarin telkens onderdelen van
het jaarplan centraal staan, klassenbezoeken door de schooldirectie
en tevredenheidsenquêtes onder personeel, leerlingen en ouders. In
het jaarverslag blikt de school vervolgens terug op de bereikte
resultaten en welke vervolgacties nodig zijn. Een sterk punt van de
school vinden we dat het bepalen van verbeteracties en het evalueren
ervan een verantwoordelijkheid is van het hele team. We geven een
paar voorbeelden van interventies die naar aanleiding van deze
signalering en analyses gepleegd zijn om het leerrendement te
verhogen: de plusklas, het rekenonderwijs en Engels.

Doelen kunnen scherper geformuleerd worden
Wat nog beter kan is het concreet en daarmee toetsbaar formuleren
van de doelen in het school- en jaarplan. Wanneer is het bestuur en de
schooldirectie tevreden met het proces en resultaat? Het opstellen
van ijkpunten kunnen hierbij houvast bieden en maken concreet
wanneer sturing nodig is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan ijkpunten voor aanbod, leertijd, didactiek en ondersteuning.
Daarnaast is het belangrijk dat het bestuur alert blijft of de ambities,
naar aanleiding van de koerswijzing, hun doorvertaling krijgen naar
het nieuwe schoolplan en onderliggende jaarplannen. In het huidige
schooljaarplan zien we namelijk niet alle ambities terug, waardoor de
kans bestaat dat deze geen plek krijgen in de kwaliteitszorgcyclus.
Daarnaast is het ook belangrijk dat er, ondanks de koerswijziging,
aandacht blijft voor de verbeterpunten uit het verleden.

KA2 Kwaliteitscultuur
Vraag 2: Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
Het antwoord op deze vraag is nee. De stichting Het Zonnewiel
voldoet op een aantal punten niet aan de Code Goed Bestuur,
waarvan in het jaarverslag 2017 staat dat die code gehanteerd wordt
(artikel 171 lid 1a van de WPO). We zien een kwetsbare
bestuursconstructie waarbij de taak- en rolverdeling niet helder is van
zowel de Raad van Toezicht, het bestuur als de schooldirectie. Dit
zagen wij terug in de praktijk en ook in het managementstatuut staat
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bijvoorbeeld niet expliciet vermeld wat de taken en bevoegdheden
van de schooldirectie zijn (artikel 31 van de WPO). Hierdoor is niet
transparant en inzichtelijk hoe het bestuur de bedrijfsvoering invult
(Artikel 171 lid 5 a en b van de WPO). Daarom beoordelen we de
standaard professionele kwaliteitscultuur als onvoldoende.
Desondanks hebben we ook positieve bevindingen. Zo zorgt het
bestuur voor bekwaam en bevoegd personeel en heeft het een
kwaliteitsverbeteringtraject ingezet met betrekking tot de
professionele cultuur. We zien dan ook een sterk team op Het
Zonnewiel dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het
verbeteren van het onderwijs. Omdat onze oordelen op de
kwaliteitscultuur op bestuursniveau en schoolniveau verschillen,
hebben we in hoofdstuk 3 de standaard kwaliteitscultuur op
schoolniveau toegevoegd.

Kwetsbare constructie bevoegd gezag
Bij stichting Het Zonnewiel is de scheiding van het bestuur en intern
toezicht formeel geregeld met een vrijwillig bestuur en een Raad van
Toezicht. De uitvoering van deze constructie van het bevoegd gezag is
kwetsbaar. Het bestuur zegt betrokken op afstand te zijn, te besturen
op grote lijnen en vooral een faciliterende rol te vervullen. De Raad
van Toezicht zegt op afstand toezicht te houden op de begroting, het
personeel en de kwaliteitszorg. In de praktijk toont het bestuur zich
echter niet rolvast en verantwoordt het bestuur zich voornamelijk
over de financiën en het functioneren van het personeel aan de Raad
van Toezicht. Verder staat in het managementstatuut niet uitgewerkt
welke taken en bevoegdheden de directie van de school heeft.
Door deze bestuursconstructie is de kwaliteit van het onderwijsproces
vrijwel volledig afhankelijk van het onderwijskundig leiderschap van
de directie van de school. Het bestuur erkent dat ook als zodanig en is
een onderzoek gestart welke bestuursvorm het beste past en recht
doet aan de eigenheid van de school.

Afwijking van Code Goed Bestuur
Ondanks de acties die het bestuur onderneemt om te zoeken naar een
passende bestuursvorm, dient de huidige constructie wel te voldoen
aan de Code Goed Bestuur. Het bestuur dient in het jaarverslag uit te
leggen wanneer het ervan afwijkt. Op drie punten gebeurt dit ten
aanzien van de Raad van Toezicht niet, dit wordt in de volgende
alinea's toegelicht.
Ten eerste blijkt uit het gesprek met de Raad van Toezicht dat het niet
eigenstandig informatie verzamelt over het functioneren van het
bestuur (artikel 17c lid 2 van de WPO). De raad ziet daartoe ook geen
noodzaak, omdat het zichzelf niet beschouwt als werkgever van het
bestuur, gezien de vrijwillige deelname van de bestuursleden.
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Ten tweede heeft de Raad van Toezicht geen tweejaarlijks overleg met
de medezeggenschapsraad, doordat het in de statuten heeft belegd
dat ze geen gesprekspartner zijn van elkaar. Dit is in strijd met zowel
Code Goed Bestuur als artikel 17c lid3 van de WPO.
Ten derde is de Raad van Toezicht in dezelfde vorm de interne
toezichthouder van vier andere vrijescholen in de regio. Dit komt
voort uit de ambitie om met meerdere vrijescholen in de regio een
gezamenlijke bestuursvorm op te zetten. Deze is tot op heden niet
gerealiseerd, maar de Raad van Toezicht is wel toezichthouder
gebleven van de betrokken vrijescholen. Code Goed bestuur geeft
echter aan dat een toezichthouder niet tegelijkertijd lid van een intern
toezichtsorgaan kan zijn bij een andere organisatie in dezelfde
onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Ook artikel 17c tweede
lid van de WPO geeft aan dat de interne toezichthouder onafhankelijk
moet zijn in het uitoefenen van zijn taken.

Betrokken bestuur neemt verantwoordelijkheid voor verbetering
onderwijskwaliteit
Ondanks bovenstaande punten die tot een onvoldoende op de
standaard Kwaliteitscultuur leiden, zien we wel dat de bestuursleden
met de juiste intenties en grote betrokkenheid hun taak uitvoeren en
verantwoordelijkheid nemen. Voorbeelden hiervan zijn het
onderzoeken van een passende bestuursconstructie, betrokkenheid
van bestuursleden bij de werkgroepen op school, het ontslag van een
directeur in het verleden en aanstelling van een interim directeur bij
kortdurende vervanging van een schooldirectielid. Het bestuur kiest
hierbij bewust voor de interim constructie om stabiliteit te garanderen
tijdens de verlofperiode van de adjunctdirecteur. De school kan zo
profiteren van de ervaring die deze persoon meeneemt.
Ook is het traject ‘Kleur’ een mooi voorbeeld van hoe het bestuur
door middel van de kwaliteitscultuur de onderwijskwaliteit op school
wil verbeteren. Dit is een door de teamleden van de school gedragen
traject. Het doel is voor iedereen helder, men spreekt daarin dezelfde
taal en komt tot verbeteracties.

KA3 Verantwoording en dialoog
Vraag 3: Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
De wet vraagt van het bestuur intern en extern toegankelijk en
betrouwbaar verantwoording af te leggen over de doelen en
resultaten. Dit doet het bestuur middels een jaarverslag, de schoolgids
en ouderinformatieavonden. Daarnaast heeft het bestuur tegenspraak
georganiseerd die bestaat uit ouders en leraren. We beantwoorden
bovenstaande vraag dan ook met ja. Wel plaatsen we hierbij de
kanttekening dat de betrouwbaarheid van de verantwoording
kwetsbaar is. Dit heeft te maken met dat de taak- en rolverdeling
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binnen het bestuur en de schooldirectie niet helder is en de Raad van
Toezicht op grote afstand toezicht houdt, dat al bij de vorige
standaard benoemd is.

Verantwoording kan sterker
De schooldirectie verantwoordt zich met een schooljaarverslag aan
het bestuur en het bestuur met een jaarverslag aan de Raad van
Toezicht. Tussentijds verantwoordt het bestuur zich aan de Raad van
Toezicht enkel op de financiën en het functioneren van het personeel.
In de jaarverslagen en schoolgids beschrijven het bestuur en de school
de doelen en (leer)resultaten en ook welke maatregelen er zijn
getroffen op basis van bevindingen uit het stelsel van kwaliteitszorg.
Zij kunnen dit nog wel sterker verantwoorden door het binnen de
context te plaatsen en vast te stellen of dit overeenkomt met de eigen
verwachtingen. Hierdoor kunnen stakeholders de inhoud van het
jaarverslag makkelijker duiden. Verder is het van belang dat het
jaarverslag van het bestuur toegankelijk is voor ouders en
belanghebbenden (artikel 171 lid5 c van de WPO). Het bestuur krijgt op
dit punt een herstelopdracht. Door het jaarverslag bijvoorbeeld op de
website van de school te publiceren kan daaraan voldaan worden.
Positief is dat het bestuur ouders informeert over het beleid en de
ontwikkelingen binnen de stichting op ouderavonden. Helaas is
hiervoor de animo vanuit de ouders matig.
Medezeggenschap voert tegenspraak en dialoog
Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd middels een
medezeggenschapsraad. Positief hierbij is dat de raad zich pro-actief
opstelt om op te halen wat er leeft bij ouders en dit voor te leggen aan
het bestuur. Zo worden twee keer per jaar klassenouders
geconsulteerd en op basis daarvan thema’s gekozen die de aandacht
van de medezeggenschapsraad krijgen. Een voorbeeld hiervan is het
thema ‘Communicatie’. Volgens de ouders die we gesproken hebben,
is de communicatie sinds de activiteiten en interventies van de
medezeggenschapsraad sterk verbeterd en wordt het nu zelfs als
positief punt van de school ervaren. Wel geven dezelfde ouders aan
dat niet altijd helder is, welke acties de medezeggenschapsraad
onderneemt en tot welk resultaat dat leidt. Een mogelijkheid is dat de
raad zijn acties en resultaten in het jaarverslag beschrijft om zo een
terugkoppeling te geven van hun werkzaamheden aan de ouders om
zo te voldoen aan artikel 7 lid 3 van de WMS.
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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 kwaliteitsgebied 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.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

1,17

1,47

1,70

1,68

2,15

2,68

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,40

0,45

0,48

0,49

0,59

0,66

Weerstandsvermogen

< 5%

0,3%

2,5%

4,8%

6,3%

11,5%

17,1%

Huisvestingsratio

> 10%

7,2%

7,0%

7,0%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-1,0%

2,3%

2,5%

1,4%

5,4%

5,8%

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.
Wel wijzen wij op onderstaande aandachtspunten:

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen 2017 bedraagt ultimo 2017 4,75% en ligt
daarmee net onder de signaleringsgrens van de inspectie. Uit de
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meerjarenbegroting blijkt dat het bestuur voor 2018 tot en met 2020
positieve exploitatieresultaten verwacht te behalen. Deze zijn
gebaseerd op een toename van het aantal leerlingen. Wij merken op
dat uit de jongste telgegevens blijkt dat er weliswaar sprake is van een
lichte toename van het aantal leerlingen maar dat deze achter blijft bij
de in de continuïteitsparagraaf opgenomen prognose.

Continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording van de verplichte
continuïteitsparagraaf in het jaarverslag is het nodig dat hierin het
volgende onderdeel is opgenomen:
• De rapportage aanwezigheid en werking van interne
risicobeheersings- en controlesysteem. In deze rapportage geeft
het bestuur aan op welke wijze het interne
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk
functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten
hiermee (met het risicobeheersingssysteem) zijn bereikt en welke
aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende
jaren. De behaalde resultaten en de eventuele aanpassingen in
de komende jaren zijn niet beschreven.
Dit onderdeel troffen we niet aan in het jaarverslag 2017.
Naast dit element dat verplicht aanwezig moet zijn op grond van de
vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij het
bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren door
een duidelijke verbinding te maken tussen de meerjarenbegroting en
de doelstellingen vanuit het strategisch beleid.
Wij verzoeken het bestuur hieraan aandacht te besteden in de
bestuursverslagen vanaf 2018.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting Het Zonnewiel,
Vrijeschool De Bilt kwam het volgende onderwerp aan de orde:
- Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen:
Het is de wettelijke taak van Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De
Bilt 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
bestuursverslag. Deze verantwoording hebben wij niet aangetroffen
in het bestuursverslag over 2017. Wij verzoeken de intern
toezichthouder, aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de
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bestuursverslagen vanaf 2018. Dit aspect van het interne toezicht is op
dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke
herstelopdracht te geven.
Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting Het
Zonnewiel, Vrijeschool de Bilt 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 Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt leidt de
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Financieel beheer
Er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd
KA2 Kwaliteitscultuur
De bestuursconstructie voldoet op
een aantal punten niet aan de Code
Goed Bestuur en het bestuur licht dit
niet toe in het jaarverslag (artikel 171
lid 1a van de WPO). Hierdoor
ontbreekt een heldere invulling van
de bedrijfsvoering (Artikel 171 lid 5 a
en b van de WPO).

Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat de in hoofdstuk 2, onder
paragraaf 2.1 beschreven
tekortkomingen worden hersteld.
Het bestuur brengt ons schriftelijk op
de hoogte van de geboekte
vooruitgang en de resultaten
daarvan.

Wij laten ons informeren over het
herstel van de tekortkomingen.
We voeren in 2023 opnieuw een
vierjaarlijksonderzoek uit en zullen
dan tevens onderzoeken of de
tekortkomingen hersteld zijn.

De taken en verantwoordelijkheden
staan niet helder beschreven in het
managementstatuut en in de
uitvoering wordt er vanaf geweken
(artikel 31 van de WPO).
Het intern toezicht oefent zijn taken
en bevoegdheden niet onafhankelijk
uit (artikel 17c lid 2 van de WPO):
- Het is het intern toezicht van vier
andere scholen in hetzelfde
voedingsgebied.
- Het intern toezicht voorziet zichzelf
niet eigenstandig over informatie
over het functioneren van het
bestuur.
Het intern toezicht en de
medezeggenschapsraad hebben
geen tweejaarlijks overleg (artikel 17c
lid3 van de WPO).
KA3
Verantwoording en dialoog
De verantwoording middels het
jaarverslag vanuit het bestuur is niet
toegankelijk voor ouders en andere
stakeholders (artikel 171 lid 5c van de
WPO).
De medezeggenschapsraad koppelt
zijn werkzaamheden niet structureel
terug naar alle betrokkenen van de
school (artikel 7 lid 3 van WMS).
School
Er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd op schoolniveau.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
3.1. Het Zonnewiel
In deze paragraaf beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek van 22 januari 2019 op basisschool Het
Zonnewiel (07AL). Het Zonnewiel staat aan de rand van De Bilt en
grenst aan de oostkant van Utrecht. De school telt 201 leerlingen,
verdeeld over 9 groepen.
Het Zonnewiel is een Vrijeschool en is ondergebracht in een gebouw
waarin ook Kindercentrum Weltevreden van dezelfde signatuur huist.
De buitenschoolse opvang ligt op loopafstand en werkt vanuit
dezelfde pedagogische principes.
De taak van de leraren is volgens de school “(…) de nieuwsgierigheid
bij het kind aan te wakkeren: een vuur te ontsteken in plaats van een
vat te vullen”. De school werkt met kleutergroepen en vervolgens met
klas 1 tot en met klas 6. De leraren blijven zo mogelijk meerdere
leerjaren aan dezelfde groep leerlingen verbonden.
Conclusie
De standaarden Aanbod (OP1) en Didactisch handelen (OP3)
waarderen we met een ‘goed’. Op deze standaarden laat de school
zien de eigen geformuleerde ambities waar te maken en uit te stijgen
boven de basiskwaliteit. Hierin komt de eigenheid van de Vrijeschool
ook goed tot uiting. De standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) hebben
we als voldoende beoordeeld. Gegevens worden verzameld en
gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van
leerlingen. Hierin kan de school zich nog verder ontwikkelen door
eigen kwaliteitsstandaarden te formuleren die passen bij hun
Vrijeschoolonderwijsconcept. Verder hebben we later in het
onderzoek de standaard Kwaliteitscultuur (KA2) toegevoegd. We zien
namelijk een schoolteam die samen zorgdraagt voor een
verbetercultuur ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De standaard
voldoet aan de basiskwaliteit op schoolniveau en wijkt daarmee af
van het oordeel op bestuursniveau.
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Een doordacht en breed leerstof aanbod daagt de leerlingen uit
Het Zonnewiel biedt de leerlingen een goed doordacht en breed
aanbod passend bij de eigen visie en wat voldoet aan de kerndoelen.
We waarderen de standaard Aanbod als Goed. Zowel bij de kleuters
als in klas 1 tot en met 6 kiest het team voor onderwijs waarin denken,
voelen en handelen met elkaar in evenwicht zijn. De leraren stellen
een eigen leerplan vast waarin de kerndoelen leidend zijn. Zij
gebruiken voor het aanleren van alle facetten van taal en rekenen
moderne lesmethoden. In het periode onderwijs verwerven leerlingen
daarnaast nieuwe inzichten en vaardigheden waarbij verkennen,
verwerken en eigen maken centraal staan. Verder zijn er vaklessen
voor euritmie (onderbouw), muziek, handwerken en handvaardigheid,
schilderen en (vorm)tekenen en tuinbouw. De school heeft ook fors
ingezet op een stevig aanbod van de Engelse taal. Naar aanleiding van
tegenvallend leerrendement, heeft het team leerdoelen geformuleerd
en scholing gevolgd om tot een eigentijds aanbod te komen voor de
hele schoolperiode, vanaf de kleuterklassen. De leerlingen waarmee
de inspectie gesproken heeft vertellen met trots en plezier wat de
school hen allemaal te bieden heeft èn wat zij de school bieden.
In het jaarplan-jaarverslag 2018-2019 legt het team naast dit brede
aanbod de focus op het ontwikkelen van aanbod voor leerlingen met
kenmerken van hoogbegaafdheid. Op die manier willen de leraren ook
voor die doelgroep voldoende uitdaging kunnen bieden.

De leerlingen zijn in beeld en er is een ontwikkelings- en
handelingsgerichte aanpak
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen we als voldoende. Het
Zonnewiel volgt de leerlingen en zorgt dat zij een ononderbroken
ontwikkeling kunnen doorlopen. De leraren brengen de voortgang van
de leerlingen inzichtelijk in beeld, bijvoorbeeld via Volglijn en
ParnasSys. Op basis van die gegevens stemmen zij het onderwijs af op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor de basisvaardigheden
taal en rekenen stellen de leraren periodedoelen op (streefdoelen
voor methode- en landelijk genormeerde toetsen) en ze plannen in
groepsplannen de aanpak die nodig is om deze streefdoelen te
realiseren. Wanneer leerlingen de streefdoelen niet halen, gaan de
leraren na waar de ontwikkeling stagneert en hoe dat komt. Tevens
staat er in de groepsplannen wat de leraren vervolgens doen om de
tekortkomingen op te heffen. De leraren krijgen hierbij zo nodig hulp
van de interne begeleider.
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Ook is er ruimte voor verdere ontwikkeling. Het team kan samen
vaststellen wat zij als kwaliteitsstandaarden zien. De vraag die zij zich
hierbij kunnen stellen is: wanneer zijn wij tevreden, gezien de
mogelijkheden van de leerlingen die onze school bezoeken? Ook kan
het team de brede ontwikkeling van leerlingen, zo typerend voor de
Vrijeschool, inzichtelijk maken. Welke ontwikkeling komt er tot stand
als leerlingen zich verbinden met technieken en materialen bij
handvaardigheid/ techniek? Of welke ontwikkeling is zichtbaar bij
tuinbouw? Het team kan ook nog beter kijken naar wat zij opschrijft in
een – individueel – kindplan. Is daarin de relatie helder tussen de
doelen en het aanbod met het oog op de te bereiken ontwikkeling?

Taakgerichte lessen, duidelijke uitleg en actieve leerlingen
Op basis van de geobserveerde lessen stellen we vast dat de leraren
duidelijk uitleggen, leerlingen activeren en een positief leerklimaat
realiseren. We waarderen de standaard Didactisch handelen dan ook
met een Goed. De betrokkenheid werkt twee kanten op: inspiratie bij
het lesgeven en plezier in het leren. De leraren maken duidelijk wat zij
van de leerlingen verwachten, geven naast feedback op het resultaat
ook feedback op het leerproces en zijn sterk in het positief
bekrachtigen van het gewenste gedrag van de leerlingen. In alle
groepen zien we betrokkenheid op de leerstof. De leraren hebben een
scherpe focus op ontwikkeling en groei. Wat zij weten van de
leerlingen zetten zij in om het onderwijs heel precies af te stemmen op
wat ze nodig hebben. Daarnaast benutten de leraren de lestijd
efficiënt en is er in de klassen nauwelijks sprake van wachttijd voordat
leerlingen aan de slag of verder kunnen. Dit alles bereikt het team
doordat zij een ontwikkeling hebben doorgemaakt waarin routines,
verwachtingen en schoolafspraken helder zijn gemaakt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor verbetering van
onderwijskwaliteit
Op het Zonnewiel werkt bekwaam en bevoegd personeel dat zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de invulling van de
onderwijspraktijk en de verbetering daarvan. Er heerst een
professionele sfeer van continu verbeteren waarbij het traject ‘Kleur’
een mooi voorbeeld is.
Zoals hierboven bij het onderwijsproces te lezen is, vertaalt zich dit in
goede lessen en een goed aanbod. Door middel van een thematische
overlegstructuur is iedereen betrokken bij de werkprocessen en het
opstellen, uitvoeren en evalueren van verbetermaatregelen. Zo zijn er
coördinatoren en werkgroepen die rondom een thema de kwaliteit
waarborgen en verstevigen. Het team geeft aan dat dit prettig werkt,
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hoewel ze wel graag de taken en functies duidelijker omschreven
zouden zien.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur/de
directie
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.
Reactie van het bestuur:
Trots en reële uitkomsten die houvast bieden
Met trots heeft het bestuur de bevindingen van het 4 jaarsonderzoek
in ontvangst genomen. In open gesprekken van begin tot eind, zijn
alle sterke punten en verbeterpunten van school en bestuur uitvoerig
aan bod gekomen. Wij zijn blij dat de toewijding van ons team, de
kwaliteit van ons onderwijs en de dingen waar we met zijn allen trots
op zijn door de inspectie zijn gezien en ook goed zijn beoordeeld.
De inspectie heeft helaas het bestuur op één onderdeel met een
onvoldoende moeten beoordelen. De huidige bestuursconstructie als
‘eenpitter met een vrijwillig bestuur en een vrijwillige raad van
toezicht op afstand’ voldoet niet meer aan de eisen die in de huidige
tijd aan een schoolbestuur worden gesteld. Onder het
beleidsspeerpunt ‘bestuurlijke vernieuwing’ worden op dit moment
door het bestuur maatregelen voorbereid en concrete scenario’s
uitgewerkt om de school onder te brengen bij een professioneel
bestuur, bij voorkeur met meerdere scholen tegelijk (meer hierover in
de paragraaf bestuurlijke vernieuwing). Deze maatregelen zijn in de
gesprekken met de inspectie uitvoerig doorgenomen en de inspectie
heeft ook bevestigt dat hiermee de goede weg is ingezet.
Het bestuur kan zich dus op alle onderdelen goed vinden in de
uitkomsten van het onderzoek, vindt de beoordeling zeer reëel, voelt
zich gesteund in de weg die nu is ingeslagen en zal zich de komende
tijd inzetten om de aanbevolen verbeteracties en herstelopdrachten
op te volgen. Op de korte termijn betekent dit:
• Toelichtingen en verbeteringen worden verwerkt in het
jaarverslag van 2018
• De MR zal een jaarverslag opnemen in het jaarverslag 2018
• De jaarverslagen vanaf 2016 worden gepubliceerd op onze
website
• De rolverdeling tussen RvT, bestuur en schoolleiding worden in
een managementstatuut beschrijven
Onderwijskwaliteit
De inspectie heeft onze onderwijskwaliteit, zowel aanbod als
didactiek, als goed beoordeeld. We zien dit als bevestiging en als een
stimulans om goed en mooi kwalitatief onderwijs te blijven geven bij
ons op school. We hebben vanuit de inspectie nadrukkelijk de ruimte

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

23/27

gevoeld om ons onderwijs op een eigen wijze vorm te geven, passend
bij het vrijeschoolonderwijs en de visie die wij daar als Het Zonnewiel
op hebben. Deze mogelijkheid binnen het nieuwe inspectiekader
ervaren wij als waardevol. De schoolleiding en het team voelen zich
met deze uitkomsten dan ook positief uitgedaagd om een
volgsystematiek te implementeren voor de ontwikkeling van
leerlingen op de vrijeschoolse vakken. Daarnaast zullen wij samen met
de schoolleiding meer heldere ijkpunten gaan formuleren die ons
houvast gaan bieden om als bestuur beter te evalueren en te sturen.
KLEUR: Het bruist, het speelt, het zoemt… op het Zonnewiel!
Om de beleidsspeerpunten concreet in te vullen is dit schooljaar het
traject KLEUR gestart. KLEUR levert ook belangrijke input voor het
nieuwe schoolplan 2019-2022 dat door het volledige team wordt
uitgewerkt. De inspectie heeft geconstateerd dat de eerste effecten
van KLEUR in school al goed zichtbaar zijn. De aanbevelingen om te
zorgen voor een betere systematiek ten aanzien van het meetbaar
maken van resultaten zullen worden verwerkt in het traject.
Het beeld van kleur: in 2020 is de school in grote mate zelfsturend als
het gaat om het excellente Vrije Schoolonderwijs. Zelfsturend voor
iedereen die behoort tot de gemeenschap van de school. Dit doen we
door te werken aan het persoonlijk leiderschap van alle betrokkenen
op 5 terreinen specifiek:
• Aantrekken en behouden van talent door in te zetten op
bewegend en ontwikkelend talent.
• Het creëren van een open schoolcultuur die van kinderen en
volwassenen hun beste werk en denken vraagt.
• Richting geven door uit te dagen, feedback te geven en te
prikkelen om telkens weer een stapje verder te zetten, maar ook
het stimuleren van het maken van bewuste keuzes om dingen
wel én niet te doen.
• Heldere en goed voorbereide besluitvorming via een duidelijk
proces, op basis van feiten en informatie van alle betrokkenen.
• Sturen op resultaat door kinderen, leerkrachten, de IB-er etc.
eigenaarschap en verantwoordelijkheid te geven voor de
resultaten en te investeren in hun succes!
Dit geldt voor alle bewoners binnen de school: leerkrachten,
leerlingen, ouders, etc. Iedereen neemt deel aan het tot wasdom laten
komen van een bloeiende omgeving waar met plezier geleerd en
tijdelijk verbleven of gewoond wordt.
Bestuurlijke vernieuwing
Het onderwijs en het onderwijsbestel wijzigt in een hoog tempo.
Regeldruk wordt groter. Financiële verantwoordelijkheid wordt meer
en meer verlegd naar scholen. Scholen moeten zich met meer
stakeholders omringen om al haar taken goed uit te voeren. De
maatschappelijke veranderingen krijgen een grotere vaart. Vanuit
voornoemde bewegingen wordt er in toenemende mate een

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

24/27

professioneel bestuur verwacht op scholen. Professionaliteit in de zin
van bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, schoolbeleid, et cetera.
In lijn met de constatering van de inspectie, ervaart Het Zonnewiel al
jaren dat de bestuursvorm als eenpitter met een vrijwillig bestuur en
een vrijwillige raad van toezicht kwetsbaar is. Dit manifesteert zich
vooral, maar niet uitsluitend, op de onderdelen kennis en continuïteit:
• Kennis: De brede inhoudelijke kennis binnen het bestuur is
beperkt. Het is daardoor moeilijk om de onderwijskwaliteit,
veranderende wet- en regelgeving, et cetera te bewaken.
• Continuïteit: De verantwoordelijkheden en tijdsinvestering zijn
fors. Goed bestuur vereist dan ook een hoog niveau van
professionaliteit. Het is daardoor noodzakelijk om professionele
bestuurders aan de school te verbinden. Daarnaast is het voor
een eenpitter een uitdaging om continuïteit, professionaliteit en
efficiency te waarborgen. Een bestuurssecretariaat, een
professionele P&O-er, et cetera zijn eenvoudigweg niet te
financieren. Fluctuaties in leerlingenaantallen en dus
financieringsmogelijkheden worden niet evenredig “gevoeld”
waardoor het voor eenpitters lastig is om op langere termijn
beleid en strategie te maken.
Enkele jaren terug is vanuit een samenwerkingsverband tussen een
vijftal Vrijescholen in de regio het initiatief genomen om deze
samenwerking als een gezamenlijke organisatievorm te geven. Helaas
is deze onderlinge samenwerking niet verder gekomen dan een
gezamenlijke Raad van Toezicht op deze vijf scholen. De afwijkingen
die de inspectie terecht constateert, zijn vooral het gevolg van het feit
dat de Raad van Toezicht is opgericht met het oog op de gewenste
gezamenlijke organisatievorm.
Het bestuur van Het Zonnewiel is in 2018 zelfstandig gestart met een
verkenningen naar een nieuwe professionele bestuursvorm. Een
nadrukkelijke eis is dat het Zonnewiel binnen een nieuwe
bestuursvorm volledig de eigenheid van de school en het
vrijeschoolonderwijs kan bewaren. In de oriëntatie op andere
bestuursvormen heeft het bestuur van het Zonnewiel de
uitgangspunten en wensen geformuleerd ten aanzien van missie en
visie, inhoud en eigenheid, financiën, professionaliteit en een
gezamenlijke backoffice.
In mei 2018 is de verkenning gestart naar mogelijke opties om de
school onder te brengen bij een professioneel bestuur. Op het
moment van schrijven zijn er drie opties die serieus worden
overwogen: 1) aansluiting bij een lokale stichting met een grote
diversiteit aan scholen, 2) aansluiting bij een grote stichting van
vrijescholen, bij voorkeur met meerdere vrijescholen in MiddenNederland, 3) aansluiting bij een stichting van vrijescholen in MiddenNederland. Het streven is in 2019 een keuze te maken en de
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daadwerkelijke aansluiting van de school in schooljaar 2019-2020 uit
te voeren.
De RvT is betrokken bij deze verkenning. Op het moment dat een
keuze is gemaakt, zullen ook de rol, functie en samenstelling van de
RvT opnieuw tegen het licht worden gehouden.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

