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Samenvatting 

In mei-juni 2018 heeft de inspectie bij Stichting Adelante Onderwijs 
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd, waarbij tekortkomingen zijn 
geconstateerd in het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur. We 
hebben met het bestuur afspraken gemaakt om de kwaliteitszorg te 
verbeteren. 

Op 1 januari 2020 vond er een besturenfusie plaats tussen Stichting 
Adelante Onderwijs en Stichting de Maasgouwschool. Bij Stichting de 
Maasgouwschool 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 Stichting de Maasgouwschool is opgestart, 
was ten tijde van de fusie nog niet afgerond. Met het bestuur van 
Stichting Adelante Onderwijs is afgesproken dat de inspectie bij een 
herstelonderzoek de kwaliteit van de sturing zou beoordelen op zowel 
so en vso Adelante Onderwijs als op so en vso tyltylschool de 
Maasgouw. Vanwege de fusie en de coronacrisis is het 
herstelonderzoek uitgesteld. 

Bij het herstelonderzoek in augustus 2020 stelden we vast dat de 
kwaliteitszorg van het bestuur in relatie tot de scholen van Adelante 
Onderwijs verbeterd was. Tyltylschool de Maasgouw moest echter 
nog in het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur worden 
ingevlochten. Bovendien moest het bestuur ervoor zorgen dat deze 
school haar schoolplan actualiseert. 

Op 7 juli 2021 hebben we een tweede herstelonderzoek uitgevoerd en 
het kwaliteitszorgsysteem opnieuw beoordeeld. We stellen nu vast 
dat het bestuur het kwaliteitszorgsysteem in voldoende mate 
verbeterd heeft. 

Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft voldoende zicht op de ontwikkeling en verbetering 
van de onderwijskwaliteit bij alle scholen onder zijn bevoegd gezag. 
Op Tyltylschool de Maasgouw draagt een clustermanager zorg voor de 
inrichting en toepassing van een kwaliteitszorgcyclus. Het bestuur laat 
zich periodiek door de clustermanager informeren over de stand van 
zaken op de Maasgouw en de te nemen maatregelen ter verbetering 
van de onderwijskwaliteit. Op basis van een audit en nulmeting zijn 
concrete doelen bepaald. Daarnaast zet de school voldoende 
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instrumenten en procedures in om aan het bestuur te kunnen 
verantwoorden of ontwikkelingen en verbeteringen effect hebben. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat tyltylschool de Maasgouw over 
een actueel schoolplan beschikt. Het huidige schoolplan is  verouderd. 
De school heeft inmiddels een start gemaakt met het opstellen van 
een nieuw schoolplan volgens de systematiek 'mijn schoolplan', die 
ook de andere scholen van Adelante Onderwijs hanteren. 
 
Vervolg 
Stichting Adelante Onderwijs staat voor de tweede helft van 
schooljaar 2021/2022 opnieuw in de planning voor een vierjaarlijks 
inspectieonderzoek op basis van het (nieuwe) onderzoekskader (v)so 
2021. In het kader van dit vierjaarlijks onderzoek voert de inspectie 
een kwaliteitsonderzoek uit bij tyltylschool de Maasgouw. 
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Opzet herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur  

KA3 Verantwoording en dialoog  

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit  

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid  

De inspectie heeft op 7 juli 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd bij 
Stichting Adelante Onderwijs naar aanleiding van tekortkomingen die 
we hebben geconstateerd in het vierjaarlijks onderzoek bestuur en 
scholen in mei-juni 2018. 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 centrale vraag op de standaard Kwaliteitszorg binnen 
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Aan de basis van het 
onderzoek ligt het onderzoekskader (v)so 2017, versie 1 augustus 
2020. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de voorzitter 
van het bestuur, de directeur Adelante Kind & Jeugd (waaronder 
onderwijs) en de interim-clustermanager en intern begeleider van 
tyltylschool de Maasgouw. 
 
Signalen 
Sinds de besturenfusie in januari 2020 heeft het bestuur van Adelante 
Onderwijs te maken met onrust onder het personeel van tyltylschool 
de Maasgouw. Na enkele wisselingen van clustermanagers heeft het 
bestuur voor schooljaar 2021/2022 een interim clustermanager 
aangesteld. In april 2021 is de voltallige medezeggenschapsraad (MR) 
van de school opgestapt. Bij het herstelonderzoek hebben we een 
gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de voormalige MR. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat het oordeel op de standaard Kwaliteitszorg uit 
het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook 
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. 

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 kwaliteitsgebied 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 erin 
geslaagd is om het zicht en de sturing op de onderwijskwaliteit van so 
en vso tyltylschool de Maasgouw in voldoende mate te verbeteren. 
Net als voor so en vso Adelante Onderwijs is er nu ook voor so en vso 
tyltylschool de Maasgouw sprake van een cyclisch en doelgericht 
proces waarin de dialoog tussen bestuur en schoolleiding een centrale 
plaats gekregen heeft. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij het oordeel weer op de standaard 
Kwaliteitszorg van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie op 
bestuursniveau. 

KA1 Kwaliteitszorg 
 
We beoordelen de kwaliteitszorg op bestuursniveau als Voldoende. 
Het bestuur kan zich in voldoende mate een beeld vormen van de 
onderwijskwaliteit van tyltylschool de Maasgouw en erop toezien dat 
deze school haar onderwijskwaliteit behoudt, waar nodig verbetert of 
verder tot ontwikkeling brengt. 
 
Het bestuur heeft niet voldaan aan de herstelopdracht om voor de 
Maasgouw een actueel schoolplan te realiseren. Het huidige 
schoolplan is verouderd. Nieuwe losse documenten voor 
kwaliteitszorg vertonen onvoldoende samenhang en staan te weinig 
in relatie tot het strategisch beleidsplan van het bestuur. Intussen 
heeft de school wel een start gemaakt met een nieuw schoolplan 
volgens de systematiek van 'mijn schoolplan', die ook door de andere 
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scholen van Adelante Onderwijs gehanteerd wordt. Deze systematiek 
maakt het ook mogelijk jaarplannen te realiseren en te evalueren. 
 
Voorafgaand aan de besturenfusie voerde het bestuur van Stichting 
Adelante Onderwijs bij Tyltylschool de Maasgouw een risicoanalyse 
uit. Daaruit bleek dat deze school geen gestructureerd kwaliteitszorg- 
en veiligheidssysteem had. Dit kwam overeen met eerdere 
bevindingen van de inspectie. Inmiddels draait de Maasgouw 
grotendeels mee op het systeem van Adelante Onderwijs. Dit 
betekent dat de school aansluit bij de PDCA-cyclus kwaliteit en 
veiligheid van Adelante en rapportages levert aan de raad van bestuur. 
Aan de basis van deze rapportages liggen opbrengstgegevens, 
resultaten van een veiligheidsmonitor en uitkomsten van audits en 
tevredenheidonderzoeken. 
 
Een clustermanager en een intern begeleider dragen zorg voor de 
(verdere) inrichting en toepassing van de kwaliteitszorgcyclus op de 
Maasgouw. Het bestuur en de directeur Adelante Kind & Jeugd laten 
zich periodiek door de clustermanager informeren over de stand van 
zaken en de te nemen maatregelen. Voor het komende schooljaar zijn 
concrete doelen en verbeteracties bepaald en vastgelegd. Deze doelen 
zijn nog niet ingebed in een schoolplan en daarvan afgeleide 
jaarplannen. 
 
Sinds de besturenfusie heeft het bestuur van Adelante Onderwijs te 
maken met onrust onder het personeel van tyltylschool de Maasgouw. 
Deze onrust maakt het onderwijs op deze school kwetsbaar en 
risicovol. In april 2021 is de voltallige medezeggenschapsraad 
opgestapt uit onvrede over de samenwerking met het bestuur. Ook 
hebben enkele teamleden ontslag genomen. Keuzes van het bestuur 
rondom de aanstelling van een nieuwe clustermanager hebben niet 
geleid tot een beoogde stabiele schoolleiding. Na enkele wisselingen 
in de aansturing heeft het bestuur voor schooljaar 2021/2022 een 
interim-clustermanager aangesteld. Deze clustermanager heeft de 
opdracht kwaliteitsprocessen (verder) in te richten, 
onderwijsverbeteringen door te voeren en de kwaliteitscultuur op de 
school te verbeteren. Ook moet hij leden werven voor een nieuwe 
medezeggenschapsraad en de personele bezetting op orde brengen. 

De inspectie heeft het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur bij het 
herstelonderzoek als Voldoende beoordeeld. Het systeem geeft het 
bestuur voldoende zicht op de kwetsbaarheden van de Maasgouw en 
de maatregelen die nodig zijn om minimaal basiskwaliteit en de 
voorwaarden daarvoor te garanderen. Op basis van dit zicht is een 
verbetertraject ingezet. In het kader van een nieuw vierjaarlijks 
onderzoek naar bestuur en scholen zal de inspectie in 2022 vaststellen 
of dit traject succesvol is. Ze voert dan een risicogericht 
kwaliteitsonderzoek uit bij de Maasgouwschool. Tussentijds zal er in 
het laatste kwartaal van 2021 een voortgangsgesprek plaatsvinden. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Scholen 

Tyltylschool de Maasgouw 
 
Het schoolplan van de school is 
verouderd (artikel 22a, WEC) 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
school vóór 1 januari 2022 over een 
actueel schoolplan beschikt en stelt 
het nieuwe schoolplan zo spoedig 
mogelijk na vaststelling beschikbaar 
voor de inspectie door het in het 
Internet Schooldossier (ISD) te 
uploaden. 

Na ontvangst in het ISD toetsen we 
het schoolplan 

2.1. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Op 7 juli 2021 hebben wij deelgenomen aan het herstelonderzoek dat 
zich toespitste op het kwaliteitszorgsysteem op Tyltylschool de 
Maasgouw. 
 
Het bestuursgesprek - en de wijze waarop wij als school de inspectie 
hebben kunnen laten zien hoe het kwaliteitszorgsysteem van 
Adelante inmiddels ingebed is in de tyltylschool en welke 
ontwikkelingen we in gang hebben gezet - hebben wij als positief 
ervaren. We hebben de kans gekregen om de ontwikkelingen te (laten) 
presenteren waar we trots op zijn en de inspectie heeft kunnen 
aangeven waar we ons nog op moeten richten. 
De bevindingen van de inspectie ten aanzien van wat goed gaat en 
wat beter kan, zijn voor bestuur en directie herkenbaar. We zijn blij 
met de resultaten die we de afgelopen periode hebben bereikt en 
gaan verder op de ingeslagen weg. We zijn trots op de enorme 
verbetering in onderwijskwaliteit die onze medewerkers bezig zijn te 
realiseren, ondanks de roerige tijden waar we ons als school en 
zorgaanbieder in bevinden. 
Daarbij verheugt het ons dat er inmiddels gestart kan worden met een 
nieuwe medezeggenschapsraad, zodat ook de zeggenschap volgens 
de WMS geborgd kan worden. 
  
Wij zullen naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen 
verbeteringen aanbrengen en het schoolplan volgens gestelde 
normen vormgeven. 
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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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