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Samenvatting 

Op 31 augustus 2020 vond een herstelonderzoek plaats bij de Stichting 
Adelante Onderwijs. In mei-juni 2018 hebben we bij deze stichting een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd, waarbij we tekortkomingen 
hebben geconstateerd in het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur. 
We hebben met het bestuur afspraken gemaakt om de kwaliteitszorg 
te verbeteren. 
 
Op 1 januari 2020 vond een besturenfusie plaats tussen Stichting 
Adelante Onderwijs en Stichting Tyltylschool De Maasgouw. Bij 
Tyltylschool de Maasgouw hebben we in juni-juli 2017 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd waarbij we eveneens tekortkomingen in het 
kwaliteitszorgsysteem van het bestuur hebben vastgesteld. Het 
hersteltraject dat toen bij Tyltylschool de Maasgouw is opgestart, was 
ten tijde van de fusie nog niet afgerond. Bij dit 
herstelonderzoek beoordelen we de kwaliteit van de sturing op zowel 
so en vso Adelante Onderwijs als op so en vso van Tyltylschool de 
Maasgouw. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur is zichtbaar, toegankelijk en betrokken bij het onderwijs. 
Het heeft voldoende zicht op de ontwikkeling en verbetering van de 
onderwijskwaliteit bij so en vso Adelante Onderwijs. In het schoolplan 
en de daarvan afgeleide jaarplannen staan concrete doelen waarover 
bestuur en directie van de school periodiek en kritisch met elkaar in 
gesprek zijn. Daarnaast beschikt het bestuur over voldoende data om 
vast te stellen of ontwikkelingen en verbeteringen effect hebben. 
 
Wat moet beter? 
Tyltylschool de Maasgouw moet in het kwaliteitszorgsysteem van het 
bestuur worden ingevlochten. Er is een cyclus opgestart van 
kwaliteitsprocessen die het bestuur data moet opleveren om ook deze 
school goed te kunnen (laten) aansturen en om zich over de 
onderwijskwaliteit te kunnen verantwoorden. Bovendien moet het 
bestuur ervoor zorgen dat de school haar schoolplan actualiseert. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur kan alle kwaliteitsdata die het genereert, beter analyseren 
om conclusies te trekken of de onderwijskwaliteit op schoolniveau 
voldoet aan een vooraf gestelde verwachting. De schoolstandaard en 
de kwaliteitsindicatoren die daarvoor recent zijn vastgesteld, zijn nog 
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niet beproefd. Ook ontbreekt een overall beeld van de kwaliteit van 
het lesgeven. 
 
Vervolg 
Het bestuur heeft activiteiten gepland om ook Tyltylschool de 
Maasgouw in zijn kwaliteitssysteem op te nemen. Tijdens een 
herstelonderzoek stellen we vast of deze activiteiten succesvol waren. 
We voeren dit onderzoek aan het einde van schooljaar 2020/2021 uit. 
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Opzet herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur  

KA3 Verantwoording en dialoog  

Onderzoeksvraag 
De inspectie heeft op 31 augustus 2020 een herstelonderzoek 
uitgevoerd bij Stichting Adelante Onderwijs naar aanleiding van 
tekortkomingen die we hebben geconstateerd in het vierjaarlijks 
onderzoek bestuur en scholen in juni-juli 2017 (Stichting Tyltylschool 
de Maasgouw) en mei-juni 2018 (Stichting Adelante Onderwijs). In dit 
onderzoek staat de volgende vraag centraal: 
 

• Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op bestuursniveau en richt zich met 
bovenstaande vraag op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd. We hebben 
gesproken met de bestuursvoorzitter, de directeur Adelante Kind & 
Jeugd (waaronder onderwijs), de adjunct-directeur van de 
Maasgouwschool en met de clustermanagers en de intern begeleider 
van so en vso Adelante Onderwijs. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat het oordeel op de standaard uit het 
kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook de 
afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 2. In 
hoofdstuk 3 staat uw bestuurlijke reactie. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we het resultaat weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: het oordeel op de standaard Kwaliteitszorg binnen 
het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. 

Samenvattend oordeel 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op verbetering 
van de onderwijskwaliteit? 
 
We stellen vast dat het bestuur van Stichting Adelante Onderwijs er de 
afgelopen jaren in geslaagd is om het zicht en de sturing op de 
onderwijskwaliteit van so en vso Adelante Onderwijs in voldoende 
mate te verbeteren. We zien nog enkele aandachts- en 
ontwikkelpunten, maar er is nu duidelijk sprake van een cyclisch en 
doelgericht proces waarin de dialoog tussen bestuur en school 
een centrale plaats gekregen heeft. Sinds 31 januari 2020 vallen ook so 
en vso Tyltylschool de Maasgouw onder het bevoegd gezag van de 
Stichting Adelante Onderwijs. Het zicht en de sturing op de 
onderwijskwaliteit van deze twee onderwijskundige eenheden is niet 
op orde. Omdat we bovenstaande onderzoeksvraag niet voor alle 
scholen onder het bevoegd gezag met 'ja' kunnen beantwoorden, 
beoordelen we de kwaliteitszorg op bestuursniveau als Onvoldoende. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel staat het oordeel vermeld op de standaard 
Kwaliteitszorg van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. 

KA1 Kwaliteitszorg 
 
We beoordelen de kwaliteitszorg op bestuursniveau als Onvoldoende. 
Het zicht en de sturing op de onderwijskwaliteit van so en vso 
Tyltylschool de Maasgouw schiet tekort. Voor so en vso Adelante 
Onderwijs is de kwaliteitszorg van het bestuur wel van voldoende 
kwaliteit met hier en daar enkele aandachts- en ontwikkelpunten. 
 
Het bestuur kan zich op dit moment onvoldoende een beeld vormen 
van de onderwijskwaliteit van Tyltylschool de Maasgouw en erop 
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toezien dat deze school haar kwaliteit behoudt en waar nodig 
verbetert of verder tot ontwikkeling brengt. Om dit wel te kunnen, 
vinden op dit moment activiteiten plaats die erop gericht zijn het 
kwaliteitszorg- en veiligheidssysteem van de school te verbeteren en 
de structuur van de schoolleiding aan te passen. Ook is het nodig het 
schoolplan van de school te actualiseren. 
 
Voorafgaand aan de fusie voerde het bestuur van Adelante Onderwijs 
bij Tyltylschool de Maasgouw een risicoanalyse uit. Daaruit bleek dat 
deze school geen gestructureerd kwaliteitszorg- en veiligheidssysteem 
heeft. Dit komt overeen met eerdere bevindingen van de inspectie. 
Om wel tot een goed werkend systeem te komen, gaat de school 
meedraaien op het systeem van Adelante. De elementen van dat 
systeem worden nu ingeregeld. Dat betekent onder andere dat het 
personeel geïnformeerd en geïnstrueerd wordt en dat protocollen op 
elkaar worden afgestemd. Ook voert Tyltylschool de 
Maasgouw nieuwe processen in, waaronder de afname van audits en 
tevredenheidsonderzoeken die in een kwaliteitscyclus worden 
ingebed. Bovendien gaat de school, net als Adelante Onderwijs, over 
op een nieuwe schoolplansystematiek. De uit te voeren activiteiten 
zijn in een overzicht vastgelegd. 
 
Naast de implementatie van een kwaliteitszorgsysteem, maakt 
Tyltylschool de Maasgouw een verandering door in haar structuur van 
leidinggeven. Bij de Stichting Adelante Onderwijs is de leiding van het 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in handen van de directeur 
Kind & Jeugd en van clustermanagers. De Stichting Tyltylschool de 
Maasgouw had een directeur/bestuurder en een adjunct-directeur. De 
functie van directeur/bestuurder is met de fusie opgeheven. De 
adjunct-directeur gaat binnenkort met pensioen. Dan zal ook deze 
functie zijn opgeheven. De school valt dan voortaan onder de 
directeur Kind & Jeugd en onder een (nog te werven) locatieleider. 
 
Wanneer we het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur in relatie tot 
so en vso Adelante Onderwijs in beschouwing nemen, stellen we vast 
dat er in de afgelopen jaren belangrijke verbeteringen hebben 
plaatsgevonden. In het algemeen merkt de schoolleiding een grotere 
betrokkenheid en belangstelling van het bestuur voor het onderwijs. 
Ook is het bestuur vaker zichtbaar en beter toegankelijk voor het 
onderwijspersoneel. Er is een document gemaakt waarin de rol en de 
opdracht van de directeur Kind & Jeugd helder beschreven staan. Het 
is nu duidelijk hoe de taken en verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie belegd zijn en dat het bestuur de 
eindverantwoordelijkheid heeft. Onder toezicht van het bestuur stuurt 
de directeur de scholen aan. 
 
Het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur kent een pdca-cyclus met 
kwartaalgesprekken en -rapportages. Periodiek zijn bestuur en 
directeur met elkaar in gesprek over onderwijsontwikkelingen. Aan de 
basis van deze gesprekken liggen het schoolplan en de daarvan 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Het bestuur voldoet niet volledig aan 
de wettelijke vereisten met 
betrekking tot het stelsel van 
kwaliteitszorg (artikelen 19 en 
21,vierde lid van de WEC). 

Het bestuur zorgt ervoor dat het met 
zijn stelsel van kwaliteitszorg ook 
kan sturen op de 
onderwijsontwikkeling en - 
verbetering van 
Tyltylschool de Maasgouw. Het 
bestuur heeft  activiteiten gepland 
om zicht en sturing op de 
onderwijskwaliteit van deze school 
te realiseren en ziet erop toe dat 
deze in schooljaar 2020/2021 worden 
uitgevoerd. 

In juni 2021 voeren we een 
herstelonderzoek uit om na te gaan 
of het bestuur de tekortkoming heeft 
opgeheven. 

afgeleide jaarplannen. Het schoolplan bevat de uitgangspunten van 
de organisatie in het algemeen en een vertaling ervan naar specifieke 
uitgangspunten en doelen voor het onderwijs. De jaarplannen zijn 
richtinggevend met concrete doelen en aanduiding van prioriteiten. 
Het bestuur laat zich over de voortgang op deze doelen informeren, 
stelt kritische vragen en laat de clustermanagers en de 
intern begeleider sommige zaken nader toelichten. 
  
Het bestuur beschikt over voldoende kwaliteitsdata om na te gaan of 
de schooldoelen bijdragen aan de borging, verbetering en verdere 
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Zo zijn er auditresultaten, 
opbrengstgegevens en resultaten van een veiligheidsmonitor. Ook 
heeft het bestuur zicht op risicofactoren zoals ziekteverzuim van het 
personeel. Recent zijn een schoolstandaard en enkele 
kwaliteitsindicatoren vastgesteld. Deze zijn bedoeld om de 
kwaliteitsdata te wegen en te analyseren. Dit proces is in 
ontwikkeling. Op dit moment blijkt onvoldoende dat het bestuur 
hiermee relevante informatie verwerft om op schoolniveau conclusies 
te trekken over de onderwijskwaliteit. Ook ontbreekt een overall zicht 
op de kwaliteit van het lesgeven. Dit schooljaar gaat de school 
hiervoor structureel data genereren door jaarlijkse lesobservaties uit 
te voeren met gebruik van een kijkwijzer. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie verlengt het hersteltraject van Stichting Adelante 
Onderwijs met één schooljaar. Ze verwacht van het bestuur dat het 
ervoor zorgt dat zijn kwaliteitszorgsysteem aan het einde van 
schooljaar 2020/2021 ook voldoende zicht geeft op de ontwikkeling en 
verbetering van het onderwijs bij de Maasgouwschool. Dit betekent 
dat het kwaliteits- en veiligheidssysteem van Adelante Onderwijs dan 
ook op deze school functioneert en relevante input levert voor 
kwartaalrapportages en - gesprekken. Bovendien beschikt de 
Maasgouwschool dan over een actueel schoolplan en daarvan 
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afgeleid jaarplan met concrete doelen. 
 
In juni 2021 voeren we opnieuw een herstelonderzoek uit om vast te 
stellen dat de tekortkoming is opgeheven. 
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Reactie van het bestuur 
Dank u voor het toezenden van het verslag en rapport aangaande het 
herstelonderzoek van Stichting Adelante Onderwijs. 
 
Wij vinden het prettig te constateren dat de inspectie van mening is 
dat het bestuur goed zichtbaar is en betrokken is bij het onderwijs. 
Ook dat de inspectie heeft gezien dat er concrete doelen worden 
geformuleerd in het schoolplan en in de jaarplannen waarover bestuur 
en directie periodiek met elkaar in gesprek zijn. 
 
Wij herkennen ons ook in de constatering van de inspectie dat de 
Maasgouwschool in het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur dient 
te worden ingevlochten. Wij zullen in de laatste maanden van 2020 en 
in 2021 veel effort steken in het inregelen en borgen van de 
kwaliteitsprocessen in de Maasgouwschool. 
Ook zal 2021 worden gebruikt om het schoolplan van de 
Maasgouwschool volgens eenzelfde methodiek als de school in 
Houthem hanteert te actualiseren. 
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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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