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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stichting Cambium 
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). 
 
Wat gaat goed? 
Stichting Cambium is een open, transparante en professionele 
onderwijsorganisatie. Het bestuur zorgt er voor dat de 
randvoorwaarden voor het organiseren van onderwijs op orde zijn en 
er is sprake van deugdelijk financieel beheer. Het bestuur staat 
‘dienend leiderschap’ voor en dat is herkenbaar in de 
organisatiecultuur. 
Het in gezamenlijkheid opgestelde strategisch beleidsplan geeft de 
kaders waarbinnen de scholen de ruimte hebben hun eigen beleid te 
bepalen. Die kaders zien we terug in de schoolplannen (en 
jaarplannen). 
Het bestuur heeft goed zicht op de (basis)kwaliteit van het onderwijs 
op de scholen en grijpt tijdig in als de prestaties van scholen achter 
dreigen te blijven. 
Binnen Cambium zet het bestuur in op een cultuur van verbinding, 
gezamenlijkheid en dialoog. Met name tussen bestuurder en 
directeuren, en de directeuren onderling, lukt dat goed. 
De bestuurder, de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad zijn zich bewust van hun rol en handelen daar 
ook naar. Men voelt zich vrij om kritisch te zijn en gevraagd en 
ongevraagd advies te geven. 
 
Wat kan beter? 
Daar waar de ondergrens van de basiskwaliteit duidelijk beschreven is, 
is het minder duidelijk wat het gezamenlijke ambitieniveau is. Die 
doelen op de eigen aspecten van kwaliteit kunnen meer specifiek en 
meetbaar beschreven worden, met ruimte voor de onderlinge 
verschillen tussen de scholen. Dit geldt zowel voor het strategisch 
beleidsplan als de uitwerking daarvan in de schoolplannen. 
Hoewel het bestuur er in voorwaardelijke zin op investeert, komen de 
professionele leergemeenschappen nog niet goed van de grond. De 
coronapandemie heeft het proces vertraagd. De professionele 
leergemeenschappen kunnen een belangrijk instrument zijn om de 
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professionele gesprekken tussen de verschillende teams op de 
scholen te bevorderen. 
De informatiewaarde van de verantwoording op de besteding van de 
middelen voor passend onderwijs en de toelichting op de hoogte van 
het eigen vermogen kan worden verbeterd. 
 
Wat moet beter? 
Op een aantal punten voldoet het bestuur niet aan de gestelde 
wettelijke eisen. We hebben er vertrouwen in dat het bestuur deze 
zaken op redelijke termijn zal herstellen. 
Het eerste verbeterpunt betreft de manier waarop het bestuur de 
ontwikkeling van de burgerschapscompetenties monitort. Het bestuur 
dient de opbrengsten te evalueren en daarover verantwoording af te 
leggen. Deze gegevens ontbreken nu. 
Een tweede punt is dat het bestuursverslag van het bestuur volledig 
moet zijn. Een aantal onderdelen van het jaarverslag zijn niet volledig 
opgenomen. Wij vertrouwen erop dat het bestuur dit in het 
eerstvolgende bestuursverslag herstelt. 
De derde herstelopdracht betreft de schoolplannen. Niet alle wettelijk 
vereiste onderdelen zijn daarin opgenomen. 
 
Vervolg 
Het bestuur komt in aanmerking voor het volgende vierjaarlijkse 
onderzoek volgens de reguliere onderzoekscyclus. In de 
tussenliggende periode vindt er een jaarlijkse analyse plaats van de 
prestaties op het niveau van het bestuur en de scholen. Mochten uit 
deze jaarlijkse prestatieanalyse risico’s naar voren komen, dan zal de 
inspectie hierover in gesprek gaan met het bestuur. 
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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 maand november van 2021 
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Cambium. In een 
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende onderzoeksvragen centraal: 

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

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

van de scholen en dragen die bij aan de kernfuncties (kwalificatie, 
socialisatie en allocatie, waaronder selectie en gelijke kansen) 
van het onderwijs? 

  
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. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. Daarbij 
kunnen we ook andere belanghebbenden betrekken. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek bij Stichting Cambium hebben we op maat 
ingericht en bestond uit de volgende onderzoeksactiviteiten: 

• Een analyse van school- en jaarplannen in relatie tot het 
strategisch beleidsplan 

• Gesprekken met: 
◦ het bestuur en stafmedewerkers 
◦ de Raad van Toezicht 
◦ de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
◦ een afvaardiging van het directeurenteam 
◦ een afvaardiging van leraren en intern begeleiders 

Daarnaast hebben we een kwaliteitsonderzoek op de Van 
Heemstraschool uitgevoerd (zie separate rapportage), waarbij ook 
gekeken is naar de werking van de kwaliteitszorgcyclus op 
bestuursniveau. 
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Bij elk vierjaarlijks onderzoek stellen wij vast of de 
continuïteitsparagraaf die het bestuur heeft opgenomen in het 
jaarverslag voldoet aan de wettelijke vereisten. Een volledige 
continuïteitsparagraaf die voldoet aan de wettelijke vereisten, is van 
belang voor de transparantie over het toekomst- en risicogericht 
handelen van het bestuur en voor het tijdig in beeld brengen van 
financiële risico’s en dat het bestuur “in control” is en beschikt over de 
informatie die nodig is om goed te (kunnen) sturen op haar beleid. In 
ons onderzoek kijken wij bij elke BKA standaard naar een aantal 
onderdelen van de continuïteitsparagraaf. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn geen signalen over Stichting Cambium en de scholen bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
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 Cambium als Voldoende. 
Het bestuur heeft op organisatorisch niveau de zaken goed op orde en 
er is sprake van een deugdelijk financieel beheer. 
Het in gezamenlijkheid tot stand gekomen strategisch beleidsplan 
geeft richting aan waar de Cambium-scholen voor staan. In de 
schoolplannen (en jaarplannen) komt de structuur daarvan 
herkenbaar terug; inhoudelijk hebben de scholen veel vrijheid. Het 
bestuur heeft voldoende en adequate instrumenten om de kwaliteit 
van het onderwijs te monitoren en tijdig in te grijpen bij tegenvallende 
resultaten. De bedreigingen voor de kwaliteit van het onderwijs 
komen vooral van buiten en gelden voor vrijwel geheel Nederland: 
krimp, personeelstekort en de gevolgen van de coronapandemie. 
De ambities die uitstijgen boven de basiskwaliteit kunnen scherper 
worden neergezet; daarmee kunnen ook de eigen kwaliteitszorgcyclus 
en de focus van de kwaliteitscultuur effectiever worden. 
Het financieel beheer is deugdelijk, maar vooral in de verantwoording 
kunnen en moeten sommige zaken beter. 
De systematiek van de interne en externe verantwoording is op orde. 
Het bestuur, de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad zijn rolvast en onderhouden onderling een 
professionele, positieve en open relatie. 
 
Context 
Onder Stichting Cambium vallen zeven scholen voor primair 
onderwijs. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
onderwijs aan in totaal 1387 leerlingen (peildatum: 1 oktober 2021). 
Stichting Cambium is als volgt georganiseerd: 

• Raad van Toezicht met zeven leden, 
• College van Bestuur met één bestuurder, 
• Een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en 

zeven Medezeggenschapsraden (MR) op de scholen, 
• Bestuurskantoor met drie interne adviseurs op onderwijs, 

personeel, financiën en huisvesting en drie stafmedewerkers, 
• Zeven scholen met acht directeuren en een gezamenlijk 

directeurenteam. Iedere directeur is pijlerhouder van één van de 
vijf pijlers uit het strategisch beleidsplan (SBP). 
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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 
Het bestuur van Stichting Cambium heeft in voldoende mate een visie 
op kwaliteit en heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld. Het 
bestuur stuurt op het behalen daarvan. In de bestuursverslagen kan 
de informatiewaarde verbeterd worden. We beoordelen deze 
standaard als Voldoende. 
 
We zien dat het bestuur van Stichting Cambium er goed in slaagt de 
kaders te creëren waarbinnen de scholen de kwaliteit van het 
onderwijs kunnen ontwikkelen en borgen. Met een heldere structuur 
voor beleid en kwaliteitszorg bevordert het bestuur een 
gemeenschappelijke visie en missie, waardoor iedereen binnen 
Stichting Cambium dezelfde taal spreekt. De visie, ambities en doelen 
zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2019-2023 (hierna: SBP 
19-23). Bij de totstandkoming van het SBP 19-23 hebben alle 
geledingen van de organisatie de mogelijkheid gehad input te leveren. 
 
In het SBP 19-23 zijn op vijf pijlers (Identiteit, Kind & onderwijs, 
Partnerschap, Professionele organisatie en Financiën, beheer & 
huisvesting) de zogeheten Strategische Kaarten vastgesteld. Hierin 
worden, aan de hand van onderliggende hoofdthema’s, de doelen/
ambities geformuleerd. Veel van deze doelen/ambities zijn 
richtinggevend of procesbeschrijvend (bijvoorbeeld: “Elke school 
beschrijft in het schoolplan op welke wijze….”). Ze dienen op 
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schoolniveau in de schoolplannen, en daarna in de jaarplannen, te 
worden uitgewerkt. De scholen hebben daarin veel ruimte om eigen 
keuzes te maken en accenten te leggen. Het is daardoor echter niet 
duidelijk waar de prioriteiten in het bovenschools beleid liggen. 
Daar waar de doelen/ambities in het SBP 19-23 wel concreter zijn, 
geven zij eerder een ondergrens dan een streefniveau aan. Die 
ondergrens ligt dan op het niveau van de basiskwaliteit van het 
onderzoekskader van de inspectie. 
 
Ook in de schoolplannen (en jaarplannen) treffen we weinig concreet 
geformuleerde hoge ambities aan. Uit de gesprekken die we hebben 
gevoerd met de diverse geledingen blijken enerzijds 
gemeenschappelijke hoge ambities (bijvoorbeeld wat betreft de 
onderwijsresultaten: minimaal te willen voldoen aan het landelijk 
gemiddelde, rekening houdend met de schoolweging) en anderzijds 
een terughoudendheid om zo’n streefdoel ook daadwerkelijk op te 
schrijven (quote: “Maar wat als we die doelen niet halen?”). De 
gesprekken die hierover tussen de verschillende geledingen gevoerd 
worden, ervaart men als stimulerend en belangrijk. Tegelijkertijd 
geven de gesprekspartners aan dat voor de verdere ontwikkeling van 
de Cambium-scholen het stellen van ambitieuze en concreet 
geformuleerde doelen een passende voorwaarde zou zijn. De vraag: 
“Wanneer zijn we tevreden?”, is dan ook beter te beantwoorden. Bij 
het formuleren van de doelen kan daarnaast beter worden nagedacht 
over wat het effect van de verbeteractiviteiten uiteindelijk moet zijn 
op het leren van de kinderen. 
 
Een mooi voorbeeld van een onderwerp waar Cambium wel hoge 
ambities heeft, maar geen streefdoelen vastlegt, is het passend 
onderwijs. Onder het credo ‘Geen kind de IJssel over’ heeft de 
stichting zich tot doel gesteld dat alle kinderen in hun eigen 
woonplaats onderwijs kunnen volgen. De verwijzingspercentages van 
de Cambium-scholen liggen -als bewijs daarvan- ruim onder het 
landelijk gemiddelde. 
De doelstelling ten aanzien van het passend onderwijs leidt verder tot 
(een mooie) interne discussie over de positie van de ‘gemiddelde’ 
leerlingen en de leerlingen die meer aankunnen op de Cambium-
scholen. Een vraag daarbij is hoe kansrijk de schooladviezen voor het 
VO zijn. Voor enkele scholen zijn de gegevens uit het Nationaal 
Cohortonderzoek beschikbaar; daarmee kan die discussie versterkt 
worden met gegevens over de succeskansen binnen de school en 
de doorstroom naar en succeskansen in het vervolgonderwijs. 
 
Tijdens de documentenanalyse zagen we dat de (bestudeerde) 
schoolplannen niet voldoen aan alle inhoudelijke eisen zoals 
vastgelegd in artikel 12 van de WPO (bijvoorbeeld: de inhoud van het 
onderwijs(programma) en het veiligheidsbeleid). Wij geven het 
bestuur hiervoor een herstelopdracht met vertrouwen. 
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Als we het beleid meer vanuit het financiële perspectief beschouwen, 
zien we dat het bestuur de inzet en het beheer van de financiële 
middelen zodanig heeft ingericht dat de kwaliteit van het onderwijs 
gewaarborgd kan worden. Er is sprake van een functionerende 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de interne toezichthouder, het 
bestuur en de scholen, afgesproken op basis van de geldende wet- en 
regelgeving. 
Wel zijn er nog enkele punten die verbeterd kunnen worden. 
Bij de meerjarenbegroting is het belangrijk dat er (financiële) 
middelen aan de strategische doelen zijn gekoppeld en dat 
ontwikkelingen in de meerjarenbegroting worden toegelicht. Wij zien 
dit echter beperkt terug in de meerjarenbegroting. De benoemde 
ambities uit het jaarverslag zijn niet gekoppeld aan financiële 
middelen in de meerjarenbegroting. Hiernaast kan de 
informatiewaarde van de toelichting, die het bestuur in het 
bestuursverslag geeft, op de ontwikkeling van de materiële vaste 
activa en de post voorzieningen volgens ons worden verbeterd. 
Wij vragen het bestuur om hier in de volgende bestuursverslagen 
meer aandacht aan te geven. 
 
Als laatste punt zijn wij van mening dat de risico’s en/of 
beheersmaatregelen erg algemeen zijn beschreven. Wij roepen het 
bestuur op in volgende bestuursverslagen concreter te benoemen om 
welke risico’s en welke beheersmaatregelen het precies gaat. 
 
De informatiewaarde op bovenstaande onderdelen kan nog worden 
verbeterd in volgende bestuursverslagen. Wij vragen het bestuur om 
hier meer oog voor te hebben. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur realiseert 
samen met de scholen de doelen voor (basis)kwaliteit en bevordert 
een kwaliteitscultuur. Het bestuur zorgt voor de randvoorwaarden en 
stuurt, waar nodig, tijdig bij. Het bestuur stuurt op effectief financieel 
beheer zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is en 
bekostiging rechtmatig verkregen wordt. Wel dient de Raad van 
Toezicht uitgebreider verslag te doen van zijn werkzaamheden. 
 
Zoals onder BKA1 al gezegd, werken de scholen de pijlers en de 
strategische kaarten verder uit in hun schoolplannen en vervolgens in 
de jaarplannen. Iedere pijler heeft een zogeheten pijlerhouder, een 
schooldirecteur die verantwoordelijk is voor de bovenschoolse 
uitwerking van de pijler en ook zicht houdt op de voortgang daarvan. 
Daarnaast is de voortgang op de pijler-activiteiten onderdeel van het 
halfjaarlijks managementgesprek tussen de schooldirecteuren en de 
bestuurder. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht (hierna: 
RvT) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (hierna: 
GMR) middels een voortgangsrapportage. 
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Het bestuur heeft de ambitie om tot (diverse) bovenschoolse 
professionele leergemeenschappen te komen en zet daar in 
voorwaardelijke zin op in. We constateren dat de implementatie, met 
name door de coronapandemie, vertraagd is. 
Op schoolniveau zien we dat de ontwikkelteams wel meer inhoud 
geven aan een professionele kwaliteitscultuur. 
Een andere manier die het bestuur hanteert om die kwaliteitscultuur 
te bevorderen is het uitvoeren van interne audits; daartoe is een 
aantal personeelsleden opgeleid. Dat geeft inzicht in elkaars sterke en 
zwakkere kanten en stimuleert het onderlinge gesprek daarover. 
 
Het bestuur bevordert dat teams hun deskundigheid kunnen 
onderhouden. Als leerkrachten daar behoefte aan hebben, kunnen zij 
ook begeleiding door een (zelfgekozen) coach aanvragen. 
Het bestuur beschikt over een professioneel statuut en heeft de 
leerkrachten enige tijd geleden uitgenodigd daar in onderling overleg 
en overleg met de bestuurder op schoolniveau invulling aan te geven. 
In de praktijk is het daar nog niet van gekomen. 
Het bestuur monitort ook of leerkrachten hun bekwaamheidsdossiers 
bijhouden; op een enkele school na gebeurt dat ook en waar niet, 
volgt een interne herstelopdracht. 
 
Bestuur, intern toezicht en de medezeggenschap zijn conform de code 
Goed Bestuur ingericht. Een sterk punt is dat het bestuur het eigen 
functioneren periodiek met een bestuursscan door een externe 
deskundige laat evalueren. Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd 
met de RvT en de GMR blijkt dat zij de mogelijkheid hebben en 
benutten voor het eigen maken en onderhouden van de eigen 
professionalisering. Binnen de RvT zijn alle benodigde 
deskundigheden aanwezig. Hoewel wij constateren dat de rolvastheid 
van beide bestuurslichamen ruim voldoende is, geeft de GMR aan 
toch ook nog zoekende te zijn naar de eigen positie, met name ten 
opzichte van de RvT. 
 
Bij de beoordeling van het jaarverslag constateerden wij dat de RvT 
weliswaar verslag doet van zijn werkzaamheden, maar dat te beperkt 
doet. 
Uit het verslag van de intern toezichthouder wordt onvoldoende 
duidelijk hoe hij het bestuur ondersteunt bij beleidsvraagstukken en 
welke resultaten hij met het toezicht heeft bereikt. 
Het is belangrijk dat het geld dat het bestuur van de overheid krijgt 
doelmatig wordt besteed aan het onderwijs. De intern toezichthouder 
moet daarop toezien. Hij moet zich in het bestuursverslag 
verantwoorden over de manier waarop hij uitvoering gaf aan deze 
taak. 
In het bestuursverslag is wel opgenomen dat de intern toezichthouder 
toezicht houdt op de doelmatige besteding van middelen, maar niet 
(voldoende) hoe hij dit doet. 
Op deze punten voldoet de RvT niet aan de vereisten gesteld in artikel 
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17c lid 1 onder e van de WPO en krijgt het bestuur twee 
herstelopdrachten met vertrouwen. 
Wij verwachten dat het bestuur hier in het eerstvolgende 
bestuursverslag meer aandacht aan besteedt. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Ook deze standaard beoordelen we als Voldoende. Het bestuur 
evalueert of het de doelen realiseert en verantwoordt zich hierover. 
Het stelt waar nodig het beleid bij en betrekt daartoe de 
belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. Wel krijgt het 
bestuur een herstelopdracht omdat niet alle verplichte onderdelen 
van het jaarverslag aanwezig zijn. 
 
Het bestuur beschikt over diverse instrumenten om de voortgang van 
ontwikkelactiviteiten te monitoren en de feitelijke of gevoelde stand 
van zaken op beleidsmatig niveau of ten aanzien van de kwaliteit van 
het onderwijs te bepalen. 
In de halfjaarlijkse managementrapportage staan veel ‘harde’ 
gegevens, zoals leerlingaantallen, ziekteverzuim, resultaten op de 
(methode-onafhankelijke) tussentijdse toetsen en eindtoetsen, 
gekwantificeerde gegevens uit vragenlijsten over veiligheidsbeleving 
en tevredenheid. 
Daarnaast worden schoolleiders met behulp van een 
gestandaardiseerd zelfevaluatie-instrument uitgenodigd te 
reflecteren op de diverse aspecten van het onderwijs. De uitkomsten 
hiervan dienen vooral om de dialoog met elkaar aan te kunnen gaan. 
Uit de gesprekken die we met de diverse geledingen hebben gevoerd, 
blijkt dat die dialoog nu vooral plaats vindt tussen bestuurder en 
directeuren en de directeuren onderling en minder binnen en tussen 
teams; dat laatste is een gemiste kans. Om dubbelingen in de 
registraties te voorkomen, voert men intern het gesprek over hoe de 
gegevensverzameling zo doelgericht een efficiënt mogelijk ingericht 
kan worden. 
Uit de (management)rapportages blijkt niet altijd wat de verklaring is 
voor achterblijvende resultaten of waarom doelen niet behaald zijn. 
Het is daardoor lastig om effectieve maatregelen te nemen. 
 
Met de zogeheten beslisboom en beslismatrix heeft het bestuur een 
zeer inzichtelijk instrument waarmee het (vroegtijdig) kan bepalen of 
een school wat betreft de onderwijskwaliteit in de risicozone zit. 
Afhankelijk van de hoogte van het risico is er een interventieladder. Uit 
ons onderzoek op de Van Heemstraschool is gebleken dat het bestuur 
tijdig met passende maatregelen is gekomen. We hebben de 
onderwijskwaliteit op de school dan ook als Voldoende kunnen 
beoordelen. 
 
Op 1 augustus 2021 is de wetgeving ten aanzien van het 
burgerschapsonderwijs aangescherpt. In artikel 8, lid 3 van de WPO 
staat dat het onderwijs actief burgerschap en sociale cohesie op 
doelgerichte en samenhangende wijze dient te bevorderen, waarbij 
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het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar dient te richten op de in 
die wet genoemde doelen. Hoewel burgerschap in het SBP 19-23 
slechts zijdelings wordt genoemd, zien we op schoolniveau dat hier 
wel stappen gezet worden. De school moet de opbrengsten op dit 
punt evalueren en verantwoording afleggen, en de ontwikkeling van 
de burgerschapscompetenties regelmatig monitoren. We willen het 
bestuur en de scholen erop wijzen dat de inspectie dit element, 
vanwege de recente datum waarop de herziene wettelijke 
burgerschapsopdracht van kracht geworden is, op dit moment nog 
niet in de beoordeling meeneemt. In de nabije toekomst zullen we 
hierop gaan handhaven. Verbetering is dus nodig. 
 
Met het jaarverslag en de managementrapportages van de 
directeuren aan de bestuurder en die van de bestuurder aan de RvT, is 
het systeem van interne en externe verantwoording op orde. Bij de 
beoordeling van de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag 
constateerden wij echter dat onderdelen van de rapportage over de 
aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem ontbreken. Daarmee voldoet het jaarverslag niet aan 
het gestelde in Artikel 4, lid 4 van de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (Rjo). Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht met 
vertrouwen. 
Onderdelen van de rapportage over de aanwezigheid en werking van 
het interne risicobeheersings- en controlesysteem ontbreken in het 
bestuursverslag, namelijk: de eventuele resultaten die er met het 
systeem zijn bereikt en de aanpassingen die zijn doorgevoerd. Wel 
hebben wij van het bestuur vernomen dat het beleid ten aanzien van 
verschillende risico’s is opgenomen in het handboek ‘Administratieve 
Organisatie / Interne beheersing’. Echter ontbreken in dit handboek 
ook de bereikte resultaten en doorgevoerde aanpassingen ten aanzien 
van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 
Wij verwachten dat het bestuur hier in het eerstvolgende 
bestuursverslag meer aandacht aan besteedt. 
 
Voor Cambium is passend onderwijs voor iedere leerling die dat nodig 
heeft een belangrijk uitgangspunt van hun onderwijs. Het bestuur 
geeft in het jaarverslag echter in onvoldoende mate aan waaraan het 
geld dat zij van het samenwerkingsverband ontving is besteed en wat 
het effect hiervan is geweest op de leerlingen om wie het gaat. Wij 
vragen het bestuur om hier in de volgende bestuursverslagen meer 
aandacht aan te geven. 
 
Van besturen die een publiek vermogen hebben dat boven de 
signaleringswaarde ligt wordt verwacht dat zij dit vermogen 
afbouwen tot onder de signaleringswaarde. Het bestuur geef aan 
reeds negatief te begroten, maar door meevallers lukt dit niet altijd. In 
het bestuursverslag wordt een toelichting gegeven op de hoogte van 
de reserves, maar de informatiewaarde daarvan kan nog worden 
verbeterd. Wij roepen het bestuur op hier meer aandacht aan te 
besteden in zijn volgende jaarverslagen. 
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De RvT en de GMR geven aan dat zij tijdig worden voorzien van alle 
relevante informatie; zij zijn lovend over de ondersteuning die zij 
krijgen vanuit het stafbureau. Om zichzelf ook een beeld te vormen 
van het beleid en het onderwijs gaan de leden van de RvT zelf ook op 
schoolbezoek. Daarnaast vindt er halfjaarlijks een overleg plaats 
tussen RvT en GMR. De relatie met de bestuurder beschrijven zij als 
open en gelijkwaardig met alle ruimte voor een zinvolle dialoog of 
gevraagde en ongevraagde adviezen. Alle partijen zijn goed in staat 
hun rol en verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen zolang het goed 
gaat, maar ook bij mogelijke problemen of conflicten. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

De standaard BKA1 (Visie, ambities 
en doelen) is als Voldoende 
beoordeeld, maar voldoet op 
onderdelen niet aan de wet. 
De schoolplannen voldoen niet aan 
alle inhoudelijke wettelijke eisen Het 
voldoet daarmee niet aan het 
gestelde in artikel 12 van de WPO. 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat alle 
schoolplannen voldoen aan de 
gestelde eisen. 

Wij onderzoeken dit niet eerder dan 
bij het eerstvolgend vierjaarlijks 
onderzoek, tenzij daar tussentijds 
vanuit de jaarlijkse prestatie- en 
risicoanalyse en/of urgente signalen 
aanleiding toe is. 

De standaarden BKA2 (Uitvoering 
en kwaliteitscultuur) en BKA3 
(Evaluatie, verantwoording en 
dialoog) zijn als Voldoende 
beoordeeld, maar voldoen op 
onderdelen niet aan de wet. 
 
Het verslag van intern 
toezichthouder is te beperkt en 
voldoet daarmee niet aan het 
gestelde in artikel 17c lid 1 onder e 
van de WPO 
 
 
 
 
In de continuïteitsparagraaf 
ontbreken onderdelen en het 
voldoet daarmee niet aan het 
gestelde in artikel 4 lid 4 Rjo 

Het bestuur zorgt ervoor dat in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opgenomen is: 
 
- een verantwoording over hoe de 
intern toezichthouder het bestuur 
ondersteunt bij beleidsvraagstukken 
en over de bereikte resultaten van 
het handelen van de intern 
toezichthouder; 

- een verantwoording over hoe de 
intern toezichthouder het toezicht 
op een doelmatige besteding van 
rijksmiddelen uitvoert; 

- een volledige beschrijving over de 
inrichting, werking, resultaten en 
aanpassingen van het interne 
risicobeheersings- en 
controlesysteem. 

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

 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Stichting Cambium 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. 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
het onderwijs voldoende te waarborgen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 
 
Het bestuur van Stichting Cambium spreekt haar waardering uit voor 
de wijze waarop de inspecteurs de dialoog zijn aangegaan. Vooral de 
‘open mind’ werd hierin als zeer prettig ervaren. Ook de gesprekken 
die de inspecteurs hebben gevoerd met de verschillende geledingen 
binnen de organisatie zijn als open en constructief ervaren. 
 
Het inspectierapport hebben wij dan ook met veel genoegen gelezen. 
Wij waarderen het dat de inspecteurs hebben waargenomen dat het 
bestuur goed zicht heeft op de (basis)kwaliteit van het onderwijs en 
dat wij een open, transparante en professionele onderwijsorganisatie 
zijn. Deze kwalificatie uwerzijds wordt door het bestuur zeer gewaard 
en sluit ook aan bij de eigen visie op de organisatie. Het doet ons goed 
dat de inspectie de kwaliteitscultuur als positief beoordeelt; een 
cultuur van verbinding, gezamenlijkheid en dialoog. Dit geeft de 
erkenning dat een professionele, lerende houding in verschillende 
lagen van de organisatie leidt tot het werken aan een positief, 
uitnodigend onderwijsklimaat. 
 
Het onderzoek van de inspectie helpt ons om kritisch naar onze 
organisatie te blijven kijken. Wij erkennen de verbeterpunten en zullen 
stappen zetten om hierin een kwaliteitsslag te maken en onze 
ambities nog beter te duiden. Ook de overige aanbevelingen van de 
inspectie zijn voor ons waardevol en worden ter harte genomen. 
 
Aan de hand van dit rapport zullen wij verder werken aan een goed 
georganiseerde, kwaliteits- en toekomstgerichte organisatie. 
Cambium: onderwijs waar we voor staan! 
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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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