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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de 
onderwijsinspectie ieder bestuur in Nederland. We hebben bij de 
Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs in 
Houten (SOOSVOH) 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 
De Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
in Houten (SOOSVOH) heeft 2044 leerlingen en bestaat sinds 1 januari 
2019 uit twee scholen. Het Houtens is een school voor vmbo met 605 
leerlingen. College de Heemlanden is een school voor havo en vwo 
met 1439 leerlingen. Een aantal leerlingen van College de Heemlanden 
en Houtens volgt 10-14 onderwijs dat samen met de Katholieke 
Scholenstichting Fectio is opgezet. 
 
Eindoordeel 
Het bestuur bewaakt in voldoende mate de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
Wat gaat goed? 
• Het bestuur laat jaarlijkse kwaliteitsrapportages produceren die een 
goed beeld geven van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. 
Hierdoor kan het bestuur de kwaliteit van het onderwijs aansturen. 
• De kwaliteitsrapportages bevatten informatie over passend 
onderwijs. 
• De stichting is financieel gezond waardoor de continuïteit van het 
onderwijs is gewaarborgd. 

 
Wat kan beter? 
• De kwaliteitsrapportages kunnen meer informatie bevatten over de 
basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap). 
• De kwaliteitsrapportage van College de Heemlanden kan meer 
informatie bevatten over de leskwaliteit. 
 
 
Wat moet beter? 
De website moet vermelden dat de aanschaf van een laptop vrijwillig 

Bestuur: Stichting Open 
Oecumenische Scholen voor 
Voortgezet Onderwijs in Houten 
(SOOSVOH) 

Bestuursnummer: 40060 

Sector: Voortgezet Onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 2 
 
Totaal aantal leerlingen: 2044 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
22NE|00, College de Heemlanden 
30BE|00, het Houtens 
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is, ook als ouders het wel kunnen financieren (WVO artikel 3b vierde 
lid). 

Vervolg 
De stichting valt onder het regulier inspectietoezicht omdat wij geen 
risico's zien. 
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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 januari 2022 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij SOOSVOH. In een vierjaarlijks onderzoek 
staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Waarborgt het bestuur met zijn sturing de kwaliteit op de scholen, 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? 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voeren we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. De 
verificatie-activiteiten hebben als doel het beoordelen van het 
kwaliteitsgebied besturing, kwaliteitszorg en ambitie en het verifiëren 
dat de kwaliteitsrapportages een rol spelen in de kwaliteitszorg op de 
scholen. 
 
Het onderzoek is beperkt (proportioneel) opgezet omdat uit onze 
analyse geen risico's voor de onderwijskwaliteit op de scholen kwam. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek bij SOOSVOH bestaat uit de volgende 
onderzoeksactiviteiten. 
 
Analyse van de volgende documenten: 

• het jaarverslag 2020 
• het strategisch beleidsplan 2020-2024 
• de meerjarenbegroting 2022-2025 
• het reglement raad van toezicht 2019 
• het managementstatuut 2019 
• het toezichtkader voor het intern toezicht 
• beide kwaliteitsrapportages 2020-2021 
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• beide schoolplannen 2021-2025 
• beide jaarplannen 2021-2022 

Gesprekken met: 
• het bestuur 
• een vertegenwoordiging van de raad van toezicht 
• een vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad 
• de schoolleiding van het Houtens 
• docenten van het Houtens 
• de schoolleiding van College de Heemlanden 
• docenten van College de Heemlanden 

 
Wij zullen in dit onderzoek verificatie-activiteiten uitvoeren op beide 
scholen. Daarbij toetsen we in hoeverre het bestuur zicht heeft en 
stuurt op behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op 
de scholen. Om het beleid van het bestuur te verifiëren gaan we op 
beide scholen in gesprek met de schoolleiding en de docenten over de 
kwaliteitszorg van het bestuur, waarbij we ook vragen naar de 
kwaliteitscultuur. We nemen de kwaliteitsrapportages van de twee 
scholen die het bestuur jaarlijks laat opstellen als uitgangspunt. Deze 
rapportages vervullen voor het bestuur een belangrijk onderdeel van 
de kwaliteitszorg. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). 
 
We onderzoeken bij ieder onderzoek in ieder geval de zorgplicht 
passend onderwijs en schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
thema’s nemen we mee in de onderzoeken omdat zowel schoolkosten 
als passend onderwijs gekoppeld zijn aan stelselthema’s 
kansengelijkheid en passend onderwijs waar we in deze periode extra 
aandacht aan besteden. 
 
 
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. 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de 
standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie. 

Wij beoordelen het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie als Voldoende. Het bestuur heeft een visie op kwaliteit en 
stuurt op het behalen daarvan (BKA1). Het bestuur realiseert samen 
met de scholen de doelen voor kwaliteit en bevordert een 
kwaliteitscultuur (BKA2). Het bestuur evalueert en analyseert 
systematisch of het de doelen realiseert en verantwoordt zich hierover 
(BKA3). Hieronder lichten wij ons oordeel voor verschillende aspecten 
van dit kwaliteitsgebied toe. 
 
 
Het bestuur heeft een functionerend stelsel van kwaliteitszorg 
Het bestuur heeft zijn visie beschreven in het strategisch beleidsplan 
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2020-2024. Deze is richtinggevend voor de schoolplannen van de 
twee scholen. 
 
Het stelsel van kwaliteitszorg van SOOSVOH is summier beschreven in 
het schoolplan van het Houtens. Een stelsel van kwaliteitszorg is 
echter duidelijk zichtbaar in de schoolplannen, de jaarplannen en de 
kwaliteitsrapportages van beide scholen. Hierin zijn alle onderdelen 
van een kwaliteitszorgcyclus (doelen, evaluaties, 
verbetermaatregelen) aanwezig. Uit onze gesprekken op de scholen 
blijkt dat de verschillende sturingsinstrumenten bekend zijn op de 
scholen en bepalend zijn voor het waarborgen en ontwikkelen van de 
kwaliteit van het onderwijs. 
 
 
De kwaliteitsrapportages zijn bekend op de scholen 
Beide scholen van het bestuur produceren jaarlijks een 
kwaliteitsrapportage. Hiermee houdt het bestuur zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. 
 
Uit onze verificatie-activiteiten op de scholen blijkt dat de 
kwaliteitsrapportages bekend zijn bij de schoolleidingen en de 
docenten. De door de bestuurder genoemde speerpunten komen in 
de gesprekken terug. Wel merken we uit onze gesprekken dat de 
eensgezindheid op het Houtens groter is dan op de Heemlanden. Het 
Houtens lijkt sterk gefocust op het realiseren van zijn pedagogische 
visie (het Groene Gedachtengoed), terwijl op College de Heemlanden 
naast het formatief werken ook veel andere en diverse prioriteiten 
worden genoemd. De door de bestuurder genoemde prioriteiten zijn 
dus duidelijker zichtbaar op het Houtens dan op College de 
Heemlanden. 
 
 
Beide kwaliteitsrapportages bevatten informatie over passend 
onderwijs 
Een sterk punt van de beide kwaliteitsrapportages is dat zij allebei 
aandacht besteden aan passend onderwijs. In het Houtens bevat de 
kwaliteitsrapportage een hoofdstuk Zorgzame school, een evaluatie 
van het zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en een 
evaluatie van de extra ondersteuning. De kwaliteitsrapportage van 
College de Heemlanden bevat een hoofdstuk Passend onderwijs 
waarin staat hoeveel van welke type leerlingen gebruik maken van de 
verschillende ondersteuningsmogelijkheden. De scholen gebruiken de 
informatie uit de eigen evaluaties om de ondersteuning steeds beter 
af te stemmen op de behoeften van hun leerlingen. 
 
 
Het kwaliteitsrapportage van het Houtens bevat een duidelijker beeld 
van de kwaliteit dan die van de Heemlanden. 
De kwaliteitsrapportage van het Houtens bevat per onderwerp een 
evaluatie van de doelen uit het jaarplan en aandachtspunten voor het 
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komend jaar. Daarmee is de kwaliteitszorgcyclus heel zichtbaar. In de 
kwaliteitsrapportage van de Heemlanden is er minder koppeling met 
doelen en worden er minder conclusies getrokken. 
 
De bestuurder verklaart de verschillen in kwaliteitsrapportages 
enerzijds door het verschil in fase waar de twee scholen in zitten, het 
Houtens werkt al langer met het huidige schoolplan. Anderzijds 
hebben de scholen ook een mate van vrijheid in hoe ze de 
kwaliteitsrapportages opstellen. Uiteindelijk wil de bestuurder wel dat 
ook College de Heemlanden in haar kwaliteitsrapportage duidelijk de 
link met de doelen in het jaarplan maakt. 
 
In de kwaliteitsrapportages ontbreken een aantal onderwerpen 
Beide rapportages bevatten informatie over de resultaten, 
leerlingtevredenheid en de leerlingenzorg. De kwaliteitsrapportage 
van College de Heemlanden bevat daarnaast ook informatie over de 
twee speerpunten 10-14 onderwijs en atheneum+ en over de invloed 
van corona op het onderwijs. De kwaliteitsrapportage van het 
Houtens bevat juist weer informatie over leskwaliteit en 
kwaliteitscultuur. 
 
Alhoewel er veel onderwerpen aan bod komen in de 
kwaliteitsrapportages ontbreekt informatie over de mate waarin de 
leerlingen de basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap) 
beheersen. In de kwaliteitsrapportage van College de Heemlanden 
ontbreekt ook informatie over leskwaliteit. Om beleid te maken op 
deze gebieden is het belangrijk dat het bestuur ook hierover 
systematisch informatie verzamelt. 
 
In het jaarverslag besteedt het bestuur wel aandacht aan de besteding 
van de middelen passend onderwijs, daarin is opgenomen welke 
voorzieningen er zijn. Als verbeterpunt zien we dat de koppeling 
tussen de vooraf vastgestelde doelen, de inzet van de geldmiddelen 
en het behaalde resultaat daarin nog meer naar voren kan komen.  

 
Het bestuur stimuleert een cultuur van samenwerken aan kwaliteit 
Uit onze gesprekken blijkt dat op beide scholen wordt gewerkt aan de 
doelen die in de schoolplannen zijn geformuleerd. Docenten ervaren 
hierbij een grote eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van 
hun onderwijs. Hierbij voelen ze zich gesteund om aan hun eigen 
bekwaamheid te werken. 

In beide schoolplannen wordt het personeelsbeleid beschreven, 
waarbij aandacht is voor bevoegdheid en bekwaamheid. Uit onze 
gesprekken blijkt dat er ook daadwerkelijk aan professionalisering 
wordt gewerkt. Wel komt uit onze gesprekken ook het signaal dat de 
gesprekkencyclus in het verleden niet altijd is uitgevoerd. 

Een door het bestuur gesignaleerd risico is het aantrekken van 
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bevoegde en bekwame docenten op het Houtens. Het bestuur blijft 
zich inzetten om goed personeel te werven, maar denkt ook na over 
scenario’s waarbij het onderwijs eventueel met minder docenten kan 
worden verzorgd. 
 
Intern toezicht en medezeggenschap zijn ingericht en functioneren 
In het reglement raad van toezicht SOOSVOH staan de taken en 
bevoegdheden van de raad beschreven. Hierin wordt ook de 
werkwijze van de raad en de wijze waarop deze van informatie wordt 
voorzien beschreven. Uit ons gesprek met leden van de raad blijkt het 
intern toezicht in de praktijk ook zo te werken als in het reglement 
staat beschreven. De raad heeft een toezichtkader voor het intern 
toezicht van SOOSVOH opgesteld. Naast opnieuw een beschrijving 
van de werkwijze en de informatievoorziening is hier ook een 
overzicht van ‘early warning signals’ in opgenomen. 
 
De belangrijkste aandachtspunten van de raad van toezicht komen 
overeen met die van het bestuur: huisvesting, leerlingenaantallen, de 
voorgenomen fusie en het werven van docenten. De raad is positief 
over het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur. 
 
In het jaarverslag 2020 verantwoordt de raad van toezicht zich over de 
werkwijze, de onderwerpen waarop de raad zich heeft gericht en de 
doelmatige besteding van middelen. Het jaarverslag bevat echter 
geen verantwoording over de resultaten van zijn handelen. Uit ons 
gesprek met de RvT blijkt dat de raad het niet als zijn taak ziet om 
resultaten te hebben anders dan de resultaten van de bestuurder. Wel 
wordt als resultaat genoemd het waarborgen dat afspraken worden 
nagekomen. 
 
Ook de GMR geeft aan dat de bestuurder hen goed informeert en 
verzamelt daarnaast ook zelfstandig informatie. Zo is er al overleg 
geweest met de medezeggenschapsraad van de aankomende 
fusiepartner. De GMR is positief over de relatie met de bestuurder 
maar kan ook voorbeelden geven van voorstellen waar ze niet mee 
hebben ingestemd. 
 
De RvT en de GMR zijn allebei bekend met de kwaliteitsrapportages. 
De RvT beschrijft deze als een goede afsluiting van de control cyclus. 
 
Het bestuur waarborgt de financiële continuïteit 
Wij zien geen financiële risico’s voor de continuïteit van het onderwijs. 
Het bestuur anticipeert voldoende op de krimp, onder andere door 
middel van de flexibele schil van personeel en de voorgenomen fusie. 
 
Het bestuur beschrijft in het bestuursverslag hoe het intern 
risicobeheersingssysteem is ingericht. Welke aanpassingen eventueel 
worden doorgevoerd in de komende jaren ontbreekt. De bestuurder 
bevestigt dat er geen grote aanpassingen worden doorgevoerd, 
mogelijk wel bij de voorgenomen besturenfusie. 
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Het document van de meerjarenbegroting bevat een duidelijke 
koppeling tussen het beleid en de begrote inzet van geldmiddelen 
(inclusief de NPO middelen). We zien een aantal van deze 
beleidsdoelstellingen ook terugkomen in de kwaliteitsrapportages. In 
de meerjarenbegroting zijn de ambities en de acties wel concreter 
geformuleerd dan de te behalen resultaten. De bestuurder ziet het 
concreter formuleren van de te behalen resultaten zelf ook als een 
volgende stap. 
 

2.2. Overige wettelijke vereisten 

Ouderbijdrage 
De bestuurder bewaakt samen met de bestuurssecretaris de kwaliteit 
van de wettelijk verplichte schooldocumenten. Daarvoor heeft hij een 
checklist. Wij hebben geen signalen dat documenten niet aan de wet 
voldoen. Zo wordt in de schoolgids van de College de Heemlanden 
duidelijk vermeld dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Voor de aanschaf 
van laptops wordt echter verwezen naar de website. Op de website 
staat wat te doen als u financieel niet in staat bent om een laptop te 
kopen, meestal wordt dit dan geregeld via de stichting leergeld van de 
gemeente. Op de website staat echter niet dat de aanschaf van een 
laptop ook vrijwillig is voor mensen die daar financieel wel toe in staat 
zijn (art. 24a sub d, WVO). Hiervoor ontvangt het bestuur een 
herstelopdracht. 
 
Sociale veiligheidsmonitor 
In de kwaliteitsrapportages zijn de uitkomsten van de sociale 
veiligheidsmonitor 2020-2021 opgenomen. Deze zijn echter niet naar 
de inspectie gestuurd (WVO artikel 3b vierde lid). 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Op de website van College de 
Heemlanden is onvoldoende 
duidelijk gemeld dat de aanschaf van 
een laptop vrijwillig is, ook als 
ouders het wel kunnen 
financieren (WVO artikel 3b vierde 
lid). 

Wij verwachten dat het bestuur vóór 
het definitief vaststellen van dit 
rapport ook op de website duidelijk 
meldt dat elke financiële bijdrage 
inclusief de aanschaf van een laptop 
altijd vrijwillig is. 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
dit doet, omdat andere documenten 
van het bestuur wel vermelden dat 
de aanschaf van laptops vrijwillig is. 
 
Aan deze afspraak is voldaan. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij SOOSVOH 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 tekortkoming krijgt het bestuur 
een herstelopdracht die in onderstaand schema staat vermeld. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
De uitkomsten van het inspectie-onderzoek sluiten aan bij het beeld 
dat we hebben van het functioneren van onze onderwijsorganisatie, 
zowel voor het bestuurlijk niveau als op het niveau van de scholen. 

Dankzij ons systeem van kwaliteitszorg hebben we de sterke kanten 
van onze scholen goed in beeld, alsmede de uitdagingen waar 
Houtens en College de Heemlanden in de eigen specifieke context 
voor staat. Op bestuursniveau heeft de inspectie zich geconcentreerd 
op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en 
ambitie en Financieel beheer. De inspectie beoordeelt alle 
standaarden als voldoende. 

De inspectie is positief over onze kwaliteitsrapportages en over het 
financieel beleid van het bestuur. In de kwaliteitsrapportage van 
Houtens is volgens inspectie de kwaliteitszorgcyclus beter zichtbaar 
dan in de rapportage van College de Heemlanden. In de 
kwaliteitsrapportage van de Heemlanden zal er in het vervolg een 
duidelijker koppeling met doelen worden gemaakt en zullen in de 
evaluatie duidelijker conclusies worden getrokken. Als gevolg van de 
Corona-crisis is er in het schooljaar 2020-2021 minder gestuurd op de 
uitvoering van het schoolplan en is juist gewerkt aan het opstellen van 
een nieuw schoolplan 2021-2025. 

De verbetersuggesties van de inspectie zullen wij in de nieuwe 
kwaliteitsrapportages oppakken. In de rapportages zullen we meer 
informatie gaan geven over taal, rekenen en burgerschap en in de 
rapportages van College de Heemlanden zal ook aandacht worden 
besteed aan de leskwaliteit. De feedback van de inspectie dat er op 
Houtens een duidelijker focus is op doelen dan op de Heemlanden 
nemen we ons ter harte, maar we zijn er van overtuigd dat ondanks 
meerdere initiatieven en vernieuwingsimpulsen de primaire focus ligt 
op het ontwikkelen van een formatieve leer- en toetscultuur. 
De onduidelijke melding op de website van College de Heemlanden 
over de vrijwillige aanschaf van de laptop is inmiddels aangepast. 

Reeds bij de mondelinge terugkoppeling van de 
onderzoeksbevindingen in januari 2022 heeft bestuur zijn waardering 
uitgesproken voor de wijze waarop het onderzoeksproces is verlopen 
en voor de prettige manier waarop het onderzoeksteam heeft 
geacteerd in de verschillende gesprekken. Ondanks het feit dat 
vanwege de geldende Corona-maatregelen het niet mogelijk was om 
de gesprekken op de scholen te voeren en alle gesprekken daarom 
online zijn gevoerd is er sprake geweest van een goede dialoog tussen 
alle betrokkenen. 
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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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