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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stichting KBA Nw West 
onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk 
financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het 
onderwijs (zie Onderzoekskader 2021). 
 
Context 
Vanwege de coronapandemie is het vierjaarlijks onderzoek meerdere 
malen uitgesteld en pas in oktober 2021 gestart. Tijdens de 
onderzoeksperiode werden de landelijke coronamaatregelen opnieuw 
aangescherpt, waardoor fysieke bezoeken niet meer mogelijk waren. 
Daarnaast constateerden wij ernstige risico’s in de kwaliteit op 
basisschool De Ark. In overleg met het bestuur hebben wij daarom de 
onderzoeksperiode verlengd. In de tussentijd ging de toenmalige 
bestuurder met pensioen en trad de nieuwe bestuurder aan. 
 
In de periode voorafgaand én tijdens het onderzoek waren er diverse 
tekenen van een onrust binnen de organisatie, zowel op bestuurlijk 
niveau als op een aantal scholen. 

Op pagina 9 en 10 van dit rapport beschrijven we de context wat 
uitgebreider. 

Bestuur: Stichting KBA Nw West 
Bestuursnummer: 27770 
Sector: primair onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 7 
 
Totaal aantal leerlingen: 1777 op 1 
oktober 2020 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
't Koggeschip (05FS) 
De Ark (08KR) 
Fiep Westendorp (07TJ) 
 
Lijst met scholen met ander type 
onderzoek 
De Ark (08KR); kwaliteitsonderzoek 
naar risico's 
Babaraschool (04ST); 
herstelonderzoek 
Springplank (09JY); herstelonderzoek 
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Wat moet beter? 
Alle drie de standaarden op bestuursniveau zijn beoordeeld als 
Onvoldoende. 

Het bestuur en de raad van toezicht hebben geen gedeelde koers voor 
de organisatie. Daardoor worden belangrijke beslissingen over de 
toekomst van de stichting en de scholen niet gemaakt. Dat zorgt voor 
onrust bij verschillende mensen die betrokken zijn bij de scholen. 

De visie op kwaliteit en de besturing sluit daarnaast niet aan bij de 
onderwijspraktijk van de scholen. De interventies die het bestuur 
pleegt om de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren zijn daarom 
ook niet effectief. Een op samenwerken, leren en verbeteren gerichte 
kwaliteitscultuur, ontbreekt binnen de stichting. Het bestuur evalueert 
en beoordeelt niet voldoende in hoeverre de ambities, de doelen en 
het beleid in de praktijk worden behaald. Ook de raad van toezicht 
schiet hierin tekort. 

Tijdens dit vierjaarlijks onderzoek hebben we de kwaliteit op 
basisschool De Ark als Zeer zwak beoordeeld. De bestuur moet de 
tekortkomingen op deze school herstellen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur kwam uit een periode met slechte financiële kengetallen 
en heeft door een vergroot kostenbewustzijn en strakke sturing 
gezonde financiële kengetallen. De financiële positie is nu dusdanig 
dat er ook ruimte is voor investeringen. 
 
Binnen de stichting zien we ook verschillende lichtpuntjes. Zo hebben 
wij twee scholen bezocht, 't Koggeschip en de Fiep Westendorp, waar 
de directies samen met de leraren de kwaliteit van het onderwijs op 
een goede manier verbeteren. Daarnaast werken de intern begeleiders 
van de verschillende scholen van KBA Nw West op een prettige manier 
met elkaar samen en maken ze gebruik van elkaars kennis en 
ervaringen.  
 
De onderwijskwaliteit op de Barbaraschool en bassischool De 
Springplank was onvoldoende en voldoet nu aan de eisen die de wet 
stelt.  
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Vervolg 
Wij voeren na ongeveer een jaar na vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek op bestuursniveau uit. 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie 

BKA1. Visie, ambities en doelen ● 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de periode tussen oktober 
2021 en maart 2022 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij 
Stichting KBA Nw West. In een vierjaarlijks onderzoek staat de 
volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen 
en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur 
ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en draagt 
dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs? 
 
Aanvullend daarop hebben wij naar aanleiding van het startgesprek 
twee onderzoeksvragen geformuleerd, passend bij de ambities van 
het bestuur: 
 
Het bestuur pleegt interventies om de professionele cultuur en de 
verbinding binnen de organisatie, vanuit de kernwaarden 
betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, te versterken. 
Bereikt het bestuur zijn doelen binnen dit beleidsthema in de 
organisatie, tot welk resultaat leidt de besturing binnen dit 
beleidsthema en hoe is het financieel beheer ingericht op deze 
ambitie? 
 
Het bestuur heeft de ambitie om de talentontwikkeling te bevorderen 
en daarmee passend onderwijs te realiseren voor een 
leerlingenpopulatie die een grote diversiteit kent. Hoe leiden deze 
ambities tot concrete doelen op de scholen, in hoeverre worden deze 
gerealiseerd en hoe is het financieel beheer ingericht op deze ambitie? 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de 
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities. 

Het vierjaarlijks onderzoek bij stichting KBA Nw West hebben we op 
maat ingericht. Om antwoord te krijgen op de drie onderzoeksvragen 
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bezochten we in totaal vijf scholen, spraken we met verschillende 
gremia en functionarissen en bestudeerden wij diverse documenten. 
Daarmee kregen we een compleet beeld van de besturing van het 
bestuur. 
 
Maatwerk en proportionaliteit 
We zoomden in op de thema’s professionele kwaliteitscultuur en 
passend onderwijs. Deze thema’s sluiten aan bij de doelen waarvan 
het bestuur aangeeft dat ze voor hem belangrijk zijn. Passend 
onderwijs is daarnaast een belangrijk en voor dit bestuur relevant 
stelselthema. We keken naar de nodige aspecten binnen de 
standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Uitvoering 
en kwaliteitscultuur (SKA2), die bij deze beleidsthema’s 
richtinggevend zijn. 
 
De intensiteit van ons toezicht passen we zoveel mogelijk aan op de 
kwaliteitsinformatie van het bestuur. Het bestuur en zijn scholen 
hebben een bewogen tijd gekend en de (vorige) bestuurder heeft bij 
zijn aantreden in 2018, naar eigen zeggen, rust in de organisatie 
gebracht. Op een tweetal scholen was er sprake van ernstige 
tekortkomingen in de onderwijskwaliteit en zij hadden daarom het 
oordeel Onvoldoende. Op basisschool De Ark zijn er in een korte tijd 
relatief veel signalen bij ons binnengekomen. Daarnaast zijn een 
aantal scholen gedurende een langere tijd niet door ons bezocht. 
Daarom kozen we er voor om intensiever te verifiëren op de scholen. 
 
Keuze scholen bij verificatie-activiteiten 
In overleg met het bestuur hebben wij de scholen uitgekozen. Zo geeft 
het bestuur aan dat op ‘t Koggeschip en Fiep Westendorp het 
bestuursbeleid (met de thema’s passend onderwijs en professionele 
kwaliteitscultuur) goed zichtbaar is. De Ark is een school waar het 
bestuur de nodige zorg heeft en waar het bestuur van zegt daar nauw 
betrokken bij te zijn. Tegelijkertijd zien wij risico’s bij deze school. Dat 
waren voor ons redenen om ook op deze school het bestuursbeleid te 
verifiëren. 
 
Op deze drie scholen brachten we een bezoek dat ieder een dagdeel 
duurde. Het bezoek startte met een presentatie van het bestuur, 
waarin wij antwoord kregen op de drie onderzoeksvragen, gericht op 
de specifieke situatie van de school met betrekking tot de 
professionele kwaliteitscultuur en passend onderwijs. Het bestuur 
was vrij om daar een vorm voor te kiezen. Na de presentaties 
analyseerden wij documenten van de school en gingen vervolgens in 
gesprek met de directie en interne begeleiding van de school waarin 
we het bestuursbeeld en bestuursbeleid verifieerden. 
 
Twee scholen (De Springplank en Barbaraschool) hadden het 
oordeel Onvoldoende en kregen een herstelonderzoek. We 
onderzochten of de scholen inmiddels voldoen aan de wettelijke 
vereisten en basiskwaliteit realiseren. Daarnaast haalden we ook daar 
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 Risico Herstel 

School 

Barbaraschool (04ST) ● 

De Springplank (09JY) ● 

De Ark (08KR) ● 

een beeld van de besturing van het bestuur op. 
 
Gesprekken met diverse gremia en functionarissen 
Bij elk vierjaarlijks onderzoek spreken we met het intern toezicht en 
het medezeggenschapsorgaan. Daarom voerden we gesprekken met 
een vertegenwoordiging van de raad van toezicht en een 
vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 
 
Het bestuur gaf aan trots te zijn op het netwerk van de intern 
begeleiders binnen de stichting. Daarnaast zijn de directeuren de 
schakel tussen het bestuursbeleid en de dagelijkse onderwijspraktijk. 
Daarom gingen wij in gesprek met deze vertegenwoordigingen. Ook 
voerden we een gesprek met de bestuurder en controller over het 
financieel beheer en met de bestuurder en de onderwijskundig 
beleidsmedewerker, waarin we ingingen op de drie onderzoeksvragen. 
 
Tijdens het onderzoek vond er een bestuurswisseling plaats (januari 
2022). Daarom hebben we ook met de nieuwe bestuurder in totaal 
een drietal gesprekken gevoerd. 

Onderzoeken op scholen 
Daarnaast hebben we de volgende onderzoeken op schoolniveau 
uitgevoerd: 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s op De Ark 
We voerden een kwaliteitsonderzoek naar risico’s uit bij De Ark omdat 
uit onze analyse bleek dat zij mogelijk onvoldoende kwaliteit bieden, 
we signalen over mogelijke tekortkomingen ontvingen en we bij de 
uitvoering van de verificatie-activiteit op de school ernstige risico's 
constateerden. 
 
• Herstelonderzoek op De Springplank en Barbaraschool 
We deden een herstelonderzoek op basisschool De Springplank en de 
Barbaraschool. Deze scholen hebben we tijdens een eerder onderzoek 
als Onvoldoende beoordeeld. 

We publiceren aparte rapporten over de onderzoeken op 
schoolniveau. Deze rapporten zijn te vinden op onze website. Waar 
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relevant verwijzen we in dit rapport naar de schoolrapporten. In het 
schoolrapport van basisschool De Ark staan herstelopdrachten naar 
aanleiding van de wettelijke tekortkomingen die we hebben 
geconstateerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het herstel van 
deze tekortkomingen. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
We hebben in het startgesprek signalen met het bestuur besproken. 
De signalen over basisschool De Ark hebben we meegenomen in de 
verificatie-activiteit op de school. Naar aanleiding van deze activiteit 
hebben wij een kwaliteitsonderzoek naar risico's op de school 
uitgevoerd. 
 
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 Stichting KBA Nw West als Onvoldoende. 
  
Alle drie de standaarden op bestuursniveau zijn beoordeeld als 
Onvoldoende. Het lukt het bestuur niet om met zijn (be)sturing de 
kwaliteit op de scholen te waarborgen. De ambities van het bestuur 
sluiten onvoldoende aan op de onderwijspraktijk van de scholen en 
daardoor draagt het te beperkt bij aan de kernfuncties van het 
onderwijs. Ook de raad van toezicht schiet hierin tekort. 
 
Er is deels sprake van deugdelijk financieel beheer. Het 
kostenbewustzijn is vergroot en de financiële positie is verbeterd 
waardoor er ook ruimte is voor investeringen. Echter ontbreekt er een 
goed werkend risico-beheersingsysteem en is er te weinig zicht op de 
doelmatigheid van de bestedingen. 
 
Context 
De start van het vierjaarlijks onderzoek stond medio maart 2020 
gepland. Vanwege de coronapandemie en de daaropvolgende 
scholensluiting kon het onderzoek op dat moment niet uitgevoerd 
worden. Meerdere keren zou het onderzoek opnieuw opgestart 
worden, echter gooide de coronamaatregelen telkens weer roet in het 
eten. 
 
In de tussentijd is er regelmatig contact geweest tussen de inspectie 
en het bestuur. Ook heeft er in de zomer van 2021 een gesprek 
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plaatsgevonden tussen de inspectie en de raad van toezicht, dit mede 
naar aanleiding van signalen die wij kregen over onrust binnen de 
stichting. Twee scholen hadden al het oordeel Onvoldoende van de 
inspectie gekregen (basisschool De Springplank en Barbaraschool), wij 
kregen signalen over tekortschietende onderwijskwaliteit en onvrede 
onder ouders op basisschool De Ark, er was onenigheid over het in 
stand houden van de Barbaraschool en er was sprake van een conflict 
binnen de raad van toezicht en tussen de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.  
 
Op 27 oktober 2021 voerden wij het startgesprek met het bestuur en 
begon het vierjaarlijks onderzoek. Gedurende de onderzoeksperiode 
werden de landelijke coronamaatregelen opnieuw aangescherpt 
(november 2021). Daardoor konden wij de geplande fysieke 
onderzoeksactiviteiten niet uitvoeren. Daarnaast constateerden wij 
tijdens de uitvoering van een verificatie-activiteit op basisschool De 
Ark, medio november, ernstige risico’s in de onderwijskwaliteit. In 
overleg met het bestuur hebben we de onderzoeksperiode verlengd. 
 
Eind januari hervatten we het vierjaarlijks onderzoek. Inmiddels was 
er een nieuwe bestuurder aangetreden; per 1 januari 2022 ging de 
toenmalige bestuurder met pensioen en startte de nieuwe bestuurder. 
Met de nieuwe bestuurder hebben we in het eerste kwartaal van 2022 
drie gesprekken gevoerd. Daarin bespraken wij zijn eerste beeld, de 
continuïteit van de stichting en een aantal scholen, de prioriteiten 
voor 2022 en de mogelijke toekomstscenario’s. 
 
In diezelfde periode hebben er op het bestuursbureau op cruciale 
plekken meerdere personele mutaties plaatsgevonden, waaronder het 
vertrek van de onderwijskundig beleidsmedewerker. Op 24 maart 
2022 hebben wij onze bevindingen aan het bestuur teruggekoppeld. 

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. 

BKA1. Visie, ambities en doelen: Een duidelijke koers voor de 
toekomst mist en functionerend kwaliteitszorgstelsel ontbreekt 
We beoordelen de standaard Visie, ambities en doelen als 
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Onvoldoende. Het ontbreekt bij het bestuur aan een duidelijke koers. 
De visie op kwaliteit en de besturing daarvan sluit niet aan bij de 
onderwijspraktijk van de scholen. Ook al heeft het bestuur weliswaar 
een stelsel van kwaliteitszorg, deze functioneert niet naar behoren 
(artikel 10 en 12, vierde lid, WPO). Daarom achten wij het bestuur niet 
in staat om de basiskwaliteit van het onderwijs te waarborgen, 
waardoor niet alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen (artikel 8, eerste lid, WPO). 
 
Geen sprake van gedeelde toekomstvisie; knopen worden niet 
doorgehakt 
Het leerlingenaantal binnen de stichting loopt terug en het 
voortbestaan van drie scholen én de stichting zelf staat al een aantal 
jaar onder druk. We constateren dat het bevoegd gezag (het bestuur 
en de raad van toezicht) er niet in slaagt om tot een gedeelde 
toekomstvisie te komen. De opvattingen (een mogelijke fusie van de 
stichting en de eventuele sluiting van één of meerdere scholen aan de 
ene kant van het spectrum of de huidige kwetsbare situatie volledig in 
stand houden aan de andere kant) verschillen enorm en het bevoegd 
gezag als geheel is daarin niet duidelijk naar directeuren, leraren, 
ouders en leerlingen over hoe deze toekomst eruit ziet en hakt geen 
belangrijke knopen door. Dit zorgt voor onrust, kost onnodig veel 
energie en levert frustratie op bij verschillende betrokkenen. 
 
Stelsel van kwaliteitszorg is aanwezig, maar functioneert niet naar 
behoren 
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht. Het krijgt 
zicht op de kwaliteit door onder andere schoolbezoeken te doen, 
gesprekken met directeuren, intern begeleiders en 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te voeren, 
tevredenheidsenquêtes af te nemen en de leerresultaten in beeld te 
brengen. Echter ontbreekt het in de eerste plaats aan het vermogen 
om de opgehaalde informatie op de juiste manier te duiden en 
daarnaast aan een repertoire van passende bestuurlijke interventies 
om de kwaliteit te verbeteren. Zo is er op basisschool De Ark sprake 
van ernstige tekortkomingen in de onderwijskwaliteit. Wij deden op 
de school een verificatie-activiteit en hebben, naar aanleiding van de 
ernstige risico’s die we daar zagen en het inadequate handelen van 
het bestuur, daar vervolgens een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De 
school is door ons als Zeer zwak beoordeeld (daar is een apart 
schoolrapport van). Ook al zag het bestuur risico’s en heeft het 
maatregelen genomen, hebben deze niet geleid tot een duurzame 
kwaliteitsverbetering. Een gedegen analyse en verklaring van de 
tekortschietende onderwijskwaliteit ontbrak, evenals een doordachte 
en doeltreffende kwaliteitsimpuls. 
 
Het bestuur heeft de ambitie om de talentontwikkeling van de 
leerlingen te bevorderen en daarmee passend onderwijs te realiseren 
voor een leerlingenpopulatie die een grote diversiteit kent. De 
vertaalslag van deze ambities naar concrete doelen op de scholen 
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ontbreekt, doordat het bestuur daar niet gericht op stuurt. 
 
Verder mist het bestuurlijke beleid de nodige samenhang. Op 
verschillende terreinen (onderwijskwaliteit, ICT, financieel en 
personeel) worden van alles geïnitieerd, maar het is niet duidelijk hoe 
dit in de organisatie is ingebed en in hoeverre dit beleid de scholen 
daadwerkelijk ondersteunt.   
 
Meerjarenbegroting is niet beleidsrijk 
De meerjarenbegroting laat een gezond beeld zien van de financiën. 
Echter, doordat een gedeelde visie ontbreekt, is een vertaling van de 
(onderwijs)doelen naar financieel beleid lastig te maken. De 
meerjarenbegroting is daarom onvoldoende beleidsrijk. Ook 
ontbreekt in de begroting een analyse van de gevolgen van dalende 
leerlingenaantallen en wat dit betekent voor de toekomst van de 
stichting. Daarnaast heeft de stichting een aantal scholen waarbij op 
onderwijsgebied verbeteringen nodig zijn. Als de interventies gericht 
op de verbetering daarvan een plek vinden in de meerjarenbegroting 
wint deze aan beleidsrijkheid en biedt het ook betere handvatten om 
de effectiviteit van de interventies te evalueren. Tot slot is een 
financieel beleid gericht op het werven en vasthouden van personeel 
noodzakelijk, vooral  gezien de huidige personeelstekorten bij de 
stichting. Het vermogen van de stichting is eind 2021/begin 2022 
gegroeid tot boven de door de inspectie gehanteerde 
signaleringswaarde, overigens met name door het niet kunnen 
vervullen van vacatures. Dat maakt het ook mogelijk én noodzakelijk 
dat er een plan komt voor de doelmatige besteding van die middelen. 
 
Risicobeheersingssysteem schiet tekort 
De risicobeheersing van de stichting moet beter (artikel 4, lid 4, 
Continuïteitsparagraaf Rjo). Zo is de afgelopen periode onvoldoende 
voorzien wat een mogelijke daling van het leerlingenaantal voor 
gevolgen kon hebben. Daardoor leek de intrekking van een BRIN-
nummer per september 2022 het bestuur te overkomen. Het risico van 
dalende leerlingenaantallen blijft relevant omdat de gemiddelde 
schoolomvang laag blijft door een aantal kleine scholen. Ook voor de 
personele bezetting van de scholen en het bestuursbureau is een 
breder pakket aan beheersmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hier 
om risico’s die grote impact hebben op het functioneren van de 
stichting en de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij geldt dat de 
stichting lijdt onder de tekorten aan leraren en schoolleiders op de 
arbeidsmarkt. Dit neemt niet weg dit problemen ook het gevolg zijn 
van het ontbreken van adequate beheersmaatregelen. Het bestuur 
krijgt een herstelopdracht om de risicobeheersing te verbeteren. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur: Bestuurlijke interventies zijn 
niet effectief 
We beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als 
Onvoldoende. Het lukt het bestuur niet om samen met de scholen de 
doelen voor onderwijskwaliteit effectief te realiseren (artikel 10 en 12, 
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vierde lid, WPO). Dit geldt ook op scholen waar geen sprake is van 
directe kwaliteitsrisico’s, ook daar kan het bestuur effectievere 
interventies plegen die scholen stimuleren om zichzelf verder te 
verbeteren. Daarnaast is niet overal binnen de stichting sprake van 
een op samenwerken, leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur, 
zodat de doelen en ambities behaald kunnen worden. De door het 
bestuur gepleegde interventies om de professionele cultuur en de 
verbinding binnen de organisatie, vanuit de kernwaarden 
betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, te versterken, 
worden op een aantal scholen niet herkend. Daarbij is het 
onderwijskundig leiderschap niet op alle niveaus in de organisatie 
herkenbaar verankerd en ontbreekt de rolvastheid binnen 
verschillende geledingen. Dit geldt in het bijzonder ook voor de raad 
van toezicht, want ook het interne toezicht schiet tekort. Hij neemt 
onvoldoende verantwoordelijkheid om vanuit zijn rol effectief bij te 
dragen aan het realiseren van onderwijskwaliteit (artikel 17c, eerste 
lid, WPO). 
 
Kwaliteitscultuur leidt niet tot duurzame verbetering; rolvastheid 
ontbreekt 
Zoals we bij de vorige standaard beschreven, functioneert het stelsel 
van kwaliteitszorg niet naar behoren. De uitvoering van het beleid van 
het bestuur is niet effectief en kenmerkt zich als reactief. 
 
Dit komt mede doordat bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden van verschillende posities niet helder zijn. De 
medezeggenschap en het intern toezicht hoort geregeld te zijn. In de 
dagelijkse praktijk blijkt echter dat de governance en georganiseerde 
tegenspraak niet goed werkt. Het ontbreken van de gedeelde 
toekomstvisie, zoals we beschreven bij de vorige standaard, is daarin 
exemplarisch. Het is de afgelopen periode niet duidelijk geweest hoe 
de raad van toezicht het bestuur heeft ondersteund en/of geadviseerd 
in beleidsvraagstukken als deze en welke positie zij innam. 
Daarover hoorden wij van verschillende gesprekspartners 
uiteenlopende verhalen. Daarnaast hielp het niet dat er binnen de 
raad van toezicht een groot conflict speelde dat leidde tot het ontslag 
van één van de leden. Ook de relatie tussen de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is een tijd lang ernstig 
verstoord geweest. Er volgt een herstelopdracht om te verhelderen 
hoe de raad van toezicht het bestuur ondersteunt en/of adviseert over 
de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek (art. 4, lid 
4, Continuïteitsparagraaf Rjo). 
 
De positie van het stafbureau is ook niet altijd even duidelijk en heeft 
niet bij iedereen draagvlak. Zo wordt het stafbureau door veel 
betrokkenen niet altijd als bekwaam en ondersteunend ervaren. Taken 
en verantwoordelijkheden zijn onevenredig verdeeld, zijn 
bijvoorbeeld te veel bij één functionaris belegd of worden niet goed 
uitgevoerd. Zo kent de stichting een hoog verzuimpercentage en zien 
we voorbeelden waarbij de verzuimbegeleiding te wensen overlaat. 
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Dit alles maakt de organisatie extra kwetsbaar. 
 
Tekortkomingen op scholen met Onvoldoende-oordeel hersteld; 
voorwaarden van bestuur ontbraken 
De tekortkomingen in de onderwijskwaliteit op de Barbaraschool en 
basisschool De Springplank zijn hersteld. Daar heeft de 
onderwijskundig beleidsmedewerker van het bestuursbureau een 
groot aandeel in gehad. Wel is de vraag of het bestuur betere 
voorwaarden kon scheppen om deze kwaliteitsverbeteringen vlotter 
te realiseren. Zo kwam het verbetertraject op De Springplank 
moeizaam op gang en heeft een deel van het team van de school bij 
het bestuur aan de bel getrokken om te melden dat bepaalde 
voorwaarden niet aanwezig waren. Daar had het bestuur eerder 
kunnen, en gezien de al door ons geconstateerde tekortkomingen, 
eerder moéten ingrijpen. 
Ook op de Barbaraschool verliep het verbeterproces niet soepel. De 
school heeft tijdens het verbetertraject weinig ondersteuning ervaren 
vanuit het bestuur. Een aantal acties die het bestuur ondernam, 
worden door betrokkenen eerder als negatief dan als positief 
bijdragend benoemd.  
 
Intern toezicht op doelmatigheid van bestedingen is onduidelijk 
Het is onduidelijk hoe de raad van toezicht heeft getoetst of de 
middelen doelmatig zijn besteed (artikel 17c, lid 1 onder e, WPO). 
Daarbij is van belang dat er een duidelijke koppeling wordt gemaakt 
tussen de (onderwijs)doelen en de middelen die daarvoor worden 
ingezet. Met name gezien de benodigde verbeteringen in de 
onderwijskwaliteit is een toets of de middelen doelmatig zijn ingezet 
van belang. Hiervoor krijgt de raad van toezicht een herstelopdracht. 
 
Kostenbewustzijn is vergroot; gezonde financiële kengetallen 
Het bestuur kwam uit een periode met slechte financiële kengetallen. 
In de afgelopen jaren is gewerkt aan het vergroten van het 
kostenbewustzijn. Daarnaast zijn strakkere regels voor het doen van 
uitgaven gehanteerd. Het gevolg van dat beleid is geweest dat er nu 
sprake is van gezonde financiële kengetallen. De financiële positie van 
de stichting is nu zodanig dat er ook ruimte is voor investeringen. 
 
Lichtpuntjes zijn aanwezig 
Toch zijn er ook mooie initiatieven die waard zijn om genoemd te 
worden. Zo heeft de stichting een succesvol netwerk van intern 
begeleiders dat (be)geleid wordt door de onderwijskundig 
beleidsmedewerker. Binnen dat netwerk vindt kennisdeling plaats en 
worden onderwijskundige thema’s met elkaar opgepakt. Ook de 
directeuren hebben een dergelijk netwerk. Echter wordt de 
meerwaarde hiervan wisselend ervaren. Het bestuur kan daar meer 
gezamenlijkheid creëren. Ook op scholen waar wij verificatie-
activiteiten uitvoerden, ’t Koggeschip en Fiep Westendorp, zagen wij 
mooie voorbeelden van goede samenwerking binnen de scholen die 
leiden tot verdere ontwikkeling van de kwaliteit. Dat is met name toe 
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te schrijven aan de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur op 
schoolniveau. 
  
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog: Evaluatie en 
verantwoording Onvoldoende 
We beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog 
eveneens als Onvoldoende. Het bestuur evalueert en beoordeelt als 
onderdeel van zijn stelsel van kwaliteitszorg niet voldoende in 
hoeverre de ambities, de doelen en het beleid in de praktijk worden 
gerealiseerd (artikel 10 en 12, vierde lid, WPO). 
 
Evaluatie en verantwoording schieten tekort 
De vorige strategisch beleidsperiode is weliswaar geëvalueerd, maar 
miste scherpte, diepgang en daardoor ook de juiste verklaringen voor 
tekortkomingen in het stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau en 
in de onderwijskwaliteit op verschillende scholen. Het ontbreken van 
een juiste duiding, maakt het onmogelijk om nieuw strategisch beleid 
te formuleren dat aansluit bij wat de stichting in z’n geheel nodig 
heeft. 
 
Zoals eerder is beschreven heeft het systeem van risicobeheersing 
onvoldoende gefunctioneerd. Het bestuur dient hierop te reflecteren 
en te bekijken welke resultaten er al dan niet zijn behaald met de 
risicobeheersing. Indien onvoldoende resultaten zijn behaald dient 
het bestuur aan te geven hoe het systeem aangepast dient te worden. 
Daarover dient het bestuur zich te verantwoorden in het jaarverslag 
(artikel 4, lid 4, Continuïteitsparagraaf Rjo). Die verantwoording 
ontbreekt. Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht. 
 
Bevindingen nieuwe bestuurder zijn herkenbaar 
Ongeveer een maand na het aantreden van de nieuwe bestuurder 
heeft hij een startnotitie over de continuïteit van de organisatie 
opgesteld, waarin hij onder meer zijn eerste bevindingen deelt. We 
zien dat de bevindingen in de startnotitie overeenkomen met die van 
ons. Dit document beschrijft daarnaast ook de prioriteiten voor 2022 
en de mogelijke toekomstscenario’s. Het bestuur heeft zichzelf de 
opdracht gesteld om alles eerst goed in beeld te krijgen en op basis 
daarvan een aantal ingrijpende besluiten te nemen. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Stichting KBA Nw West voor het vervolgtoezicht af van 
de reguliere termijn van vier jaar. We voeren in principe medio 2023 
een herstelonderzoek uit. 
 
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? 

Bestuur 

BKA 1 Visie, ambities en doelen 
 
Het bestuur heeft geen 
functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht. 
 
(WPO, art. 10 en 12, vierde lid) 

Het bestuur heeft een functionerend 
stelsel van kwaliteitszorg, waarmee 
het op alle scholen de 
onderwijskwaliteit verbetert. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 

BKA 1 Visie, ambities en doelen 
 
Het bestuur waarborgt niet de 
basiskwaliteit op basisschool De Ark, 
waardoor leerlingen geen 
ononderbroken ontwikkeling 
doorlopen. De school is als Zeer 
zwak beoordeeld. 
 
(WPO, art. 8, eerste lid) 

Het bestuur zorgt ervoor dat 
basisschool De Ark niet meer Zeer 
zwak is. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek op schoolniveau 
dat plaatsvindt binnen een jaar na 
vaststelling van het schoolrapport. 

BKA 1 Visie, ambities en doelen 

Het bestuur heeft onvoldoende zicht 
op de risico’s en/of heeft 
onvoldoende beheersmaatregelen 
genomen. (Continuïteitsparagraaf 
Rjo, art. 4, lid 4). 

Het bestuur werkt de risico’s verder 
uit en neemt per risico passende 
beheersmaatregelen en neemt dit op 
in het jaarverslag over 2022. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 

BKA 2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
 
Het bestuur stuurt te weinig op de 
kwaliteit van het onderwijs en de 
financiën die hiervoor nodig zijn. 
(WPO, art. 10 en 12, vierde lid) 

Het bestuur stuurt gericht op het 
verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 

BKA 2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
De interne toezichthouder vervult 
zijn toezichthoudende taak niet naar 
behoren uit, wat betreft de 
uitoefening van de bevoegdheden 
van het bestuur. 
 
(WPO, art. 17c, eerste lid) 

De interne toezichthouder vervult 
zijn toezichthoudende taak, 
betreffende de uitoefening van de 
bevoegdheden van het bestuur. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 

BKA 2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
 
De raad van toezicht 
geeft onvoldoende aan hoe hij het 
bestuur ondersteunt en/of adviseert 
over de beleidsvraagstukken en de 
financiële problematiek. 
(Continuïteitsparagraaf Rjo, art. 4, lid 
4). 

Het bestuur zorgt ervoor dat de raad 
van toezicht duidelijk maakt hoe hij 
het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert de beleidsvraagstukken en 
de financiële problematiek en 
daarover verslag doet in 
zijn jaarverslag over 2022. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 

BKA 2 Uitvoering en 
kwaliteitscultuur 
 
De raad van toezicht legt geen 
verantwoording af over hoe hij 
toezicht houdt op de doelmatige 
besteding van de middelen (WPO, 
art. 17c, lid 1 onder e). 

Het bestuur zorgt ervoor dat de raad 
van toezicht in het jaarverslag over 
2022  verantwoording aflegt hoe hij 
toezicht houdt op de doelmatige 
besteding van rijksmiddelen. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

BKA 3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
 
Het bestuur evalueert de kwaliteit 
van het onderwijs niet regelmatig 
(WPO, art. 10 en 12, vierde lid) 

Het bestuur evalueert systematisch 
de onderwijskwaliteit. 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren. 

BKA 3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 

Het bestuur geeft in het jaarverslag 
niet aan welke resultaten met de 
risicobeheersing zijn bereikt  en of 
het systeem nog aanpassing behoeft 
(Continuïteitsparagraaf Rjo, art. 4, lid 
4).  

Het bestuur geeft in het jaarverslag 
over 2022 aan welke resultaten met 
de risicobeheersing zijn bereikt  en of 
het systeem nog aanpassing behoeft 

Wij toetsen dit in het 
herstelonderzoek dat we medio 2023 
uitvoeren 

 
Wettelijke tekortkomingen die we hebben geconstateerd bij het 
kwaliteitsonderzoek naar risico's op De Ark vermelden we in het 
aparte schoolrapport (zie Hoofdstuk 1). 

De reden dat wij zelf onderzoek doen naar herstel is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment onvoldoende in staat is de 
kwaliteit van het onderwijs geheel te waarborgen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 18/20



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. 
 
Het bestuur van KBA heeft notie genomen van het oordeel van de 
inspectie. Wij zijn blij te lezen dat de basiskwaliteit op al onze scholen 
die in 22/23 draaiend zijn op orde is! Het rapport geeft voorts zeer veel 
punten om als bestuur serieus op te pakken. We erkennen dat er op 
diverse terreinen verbetering noodzakelijk zal zijn. De eerste 
voornemens en acties hiertoe zijn al ingezet. 

We zullen de inspectie op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
hierin en danken de inspectie, ondanks het negatieve oordeel, voor de 
zienswijze en de zorgvuldigheid waarmee dit onderzoek is verricht en 
de rapportage tot stand is gekomen. 
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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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