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Samenvatting 

In de periode september-oktober 2019 hebben wij een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Brabant (verder in dit verslag OBO genoemd), waarbij wij 
tekortkomingen hebben geconstateerd. We hebben toen met het 
bestuur afspraken gemaakt om de kwaliteit van de kwaliteitscultuur 
te verbeteren en de vastgestelde tekortkomingen op te heffen. Wij 
hebben de kwaliteit in november 2020 opnieuw beoordeeld en 
wederom tekortkomingen vastgesteld. Naast de tekortkoming op het 
gebied van kwaliteitscultuur hebben we toen geconstateerd dat er 
ook tekortkomingen zijn op het gebied van de verantwoording en 
dialoog. Er zijn toen nieuwe afspraken gemaakt met het bestuur om 
de vastgestelde tekortkomingen te verbeteren. Tijdens het 
herstelonderzoek op 14 december 2021 hebben we vastgesteld dat het 
bestuur zich heeft verbeterd. We beoordelen zowel de 
kwaliteitscultuur als de verantwoording en dialoog op bestuursniveau 
als Voldoende. 
 
Context 
Vlak na het vierjaarlijks onderzoek in de periode september-oktober 
2019 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen OBO. En 
in de periode waarin het nieuwe bestuur werkte aan het herstel van de 
tekortkomingen brak corona uit. In deze onzekere periode, waarin 
veel anders gaat dan anders, is op bestuursniveau veel werk verzet. 
Het is het bestuur gelukt actief aan de slag te gaan met de 
noodzakelijke verbeterpunten, met een positief eindresultaat. Dit 
verdient onze complimenten. 
 
Wat gaat goed? 
Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. Het is Stichting 
OBO namelijk gelukt om ervoor te zorgen dat iedereen zich binnen de 
stichting verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van zijn of haar 
school én voor de kwaliteit van de gehele organisatie. Het van en met 
elkaar leren staat nu echt centraal en dit past binnen de grondhouding 
die het bestuur naleeft: 'Ik draag bij aan het geheel, maak mijn eigen 
keuzes en ben nieuwsgierig'. 
Verder is er geïnvesteerd in transparantie in de 
besluitvormingsprocedures. Het bestuur legt zowel binnen als buiten 
de organisatie toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over 
doelen en resultaten en voert daarover een actieve dialoog. 
 

Bestuur: Stichting Openbaar 
Onderwijs Brabant (OBO) 
Bestuursnummer: 41471 
Sector: Primair Onderwijs (PO) 
 
Aantal scholen onder bestuur: 
15 
 
Totaal aantal leerlingen: circa 3000 
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Wat kan beter? 
Het kwaliteitsdenken in de organisatie is sterk verbeterd. Maar zoals 
het bestuur zelf aangeeft: kwaliteit zit in mensen. Het is nu belangrijk 
om de huidige koers vast te houden en door te ontwikkelen. Zowel 
het borgen als het evalueren heeft de aankomende periode dan ook 
gerichte aandacht nodig. Op die manier kan het bestuur het effect van 
alle investeringen in de afgelopen periode op de onderwijskwaliteit 
aan alle leerlingen zichtbaar(der) maken. Vervolgens kan het bestuur 
zich daarover verantwoorden, maar ook zijn ambities 
doorontwikkelen. 
  
Wat moet beter? 
Er zijn geen wettelijke tekortkomingen geconstateerd tijdens dit 
herstelonderzoek. Op de onderzochte onderdelen voldoet het bestuur 
aan de wet. Er zijn dan ook geen herstelopdrachten gegeven. 
 
Vervolg 
Het bestuur kan in de huidige vierjaarcyclus een onderzoek 
verwachten, conform ons regulier toezicht op besturen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 3/11



Inhoudsopgave 

1. 5 Opzet van het herstelonderzoek 

2. 7 Resultaten herstelonderzoek bestuur 

2.1. 8 Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

2.2. 9 Afspraken over vervolgtoezicht 

3. 10 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 4/11



Opzet van het herstelonderzoek 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 op 14 december 2021 een 
herstelonderzoek uitgevoerd bij Stichting OBO. Aanleiding hiervoor 
waren de tekortkomingen die we hebben geconstateerd in het 
vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen in de periode september-
oktober 2019 en tijdens het vorige herstelonderzoek in november 
2020. In dit onderzoek staat het herstel van de tekortkomingen uit 
beide onderzoeken centraal. 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Dit herstelonderzoek richt zich op de standaarden op het niveau van 
het bestuur. 
 
In augustus 2021 is het onderzoekskader voor het toezicht op de 
voorschoolse educatie en het primair onderwijs herzien. De oude 
standaarden KA2 (Kwaliteitscultuur) en KA3 (Verantwoording en 
Dialoog), zoals beoordeeld bij het bestuur van OBO in 2019 en 2020, 
zijn in het herziene kader opgenomen in de nieuwe standaarden BKA1 
(Visie, ambities en doelen), BKA2 (Uitvoering en kwaliteitscultuur) en 
BKA3 (Evaluatie, verantwoording en dialoog). Aangezien Stichting 
OBO herstelopdrachten had voor tekortkomingen binnen de oude 
standaard KA2 (Kwaliteitscultuur) en KA3 (Verantwoording en 
Dialoog), richten we ons in dit herstelonderzoek enkel op die 
betreffende onderdelen in de herziene standaarden. Dit betekent dat 
we dus niet de volledige standaarden BKA1 t/m BKA3 hebben 
beoordeeld. 

Om de standaarden opnieuw te kunnen beoordelen voeren we 
verificatie-activiteiten uit op bestuursniveau. Daarbij kunnen we ook 
andere belanghebbenden betrekken. 
 
Uitgevoerde onderzoeksactiviteiten tijdens dit herstelonderzoek: 

• Verdiepend gesprek met het bestuur over de kwaliteitscultuur en 
de verantwoording en dialoog binnen de stichting; 

• Gesprek met de adviseur kwaliteit, de adviseur HR en de over de 
kwaliteitscultuur en de verantwoording en dialoog binnen de 
stichting, directeur van het bestuurskantoor; 
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• Gesprek met (een afvaardiging van) de raad van toezicht over de 
ontwikkelingen binnen de kwaliteitscultuur, de verantwoording 
en dialoog en de rol van de raad van toezicht hierbij; 

• Gesprek met (een afvaardiging van) locatiedirecteuren over de 
ontwikkelingen binnen de kwaliteitscultuur en de 
verantwoording en dialoog op bestuursniveau; 

• Gesprek met (een afvaardiging van) de gmr over de 
ontwikkelingen binnen de kwaliteitscultuur en de 
verantwoording en dialoog op bestuursniveau. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over het bestuur van Stichting OBO bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 beschrijven wij of het bestuur aan zijn twee 
herstelopdrachten heeft voldaan, zoals vastgesteld in het rapport van 
het herstelonderzoek dat in november 2020 door ons is uitgevoerd bij 
dit bestuur. 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 herstelonderzoek 
bestuur 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het 
herstelonderzoek op bestuursniveau bij Stichting OBO. 
 
Stichting OBO had herstelopdrachten op de standaarden KA2 
(Kwaliteitscultuur) en KA3 (Verantwoording en Dialoog). In het 
herziene kader, dat per augustus 2021 geldt, is de inhoud van die oude 
standaarden verspreid over de standaarden BKA1, BKA2 en BKA3. 
De standaard KA1 (Kwaliteitszorg) is tijdens het onderzoek in 2019 als 
Voldoende beoordeeld. Tijdens dit herstelonderzoek zijn er geen 
contra-indicaties naar voren gekomen dat het bestuur nu niet aan de 
wettelijke bepalingen voldoet, die horen bij de nieuwe standaard 
BKA1 Visie, ambities en doelen en dat wij die standaard nu anders 
zouden moeten beoordelen. 
 
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 OBO als Voldoende. Het is het bestuur namelijk 
gelukt om de wettelijke tekortkomingen binnen de kwaliteitscultuur 
(KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3), zoals vastgesteld tijdens 
de vorige twee onderzoeken (het vierjaarlijks bestuursonderzoek in 
2019 en het herstelonderzoek in 2020) op te heffen. Het bestuur 
realiseert nu, samen met zijn scholen, de doelen voor kwaliteit en 
bevordert een professionele kwaliteitscultuur. Iedereen binnen de 
stichting voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar 
school én voor de kwaliteit van de gehele organisatie. Verder is 
er geïnvesteerd in transparantie in de besluitvormingsprocedures. Het 
bestuur legt zowel binnen als buiten de organisatie toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voert 
daarover een open en constructieve dialoog. 
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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. Vervolgens geven we een korte toelichting 
op deze oordelen. 

De visie krijgt nu echt betekenis 
De visie van het bestuur 'Continu werken aan Goed Onderwijs en 
verbetering' is concreet en passend vertaald naar ambities, doelen en 
daarmee samenhangend beleid. We constateren dat de visie en de 
bijbehorende OBO-grondhouding die het vraagt 'Ik draag bij aan het 
geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig', gedragen wordt 
binnen de stichting en betekenisvol is voor zowel het bestuur als alle 
betrokken scholen. Wij vinden dat er nu sprake is van een 
professionele kwaliteitscultuur binnen Stichting OBO. 
 
De kaders zijn helder, met eigen ruimte voor exacte invulling 
De aangescherpte koers (vastgesteld op 25 juni 2020), samen met de 
nieuwe structuur geeft duidelijkheid, houvast en kaders aan alle 
betrokkenen binnen de stichting. Zo is het helder wat er van de 
scholen verwacht wordt. Het hoe (passend binnen de afgesproken 
koers en plannen) kunnen de scholen vervolgens zelf bepalen en 
verantwoorden aan het bestuur. Dit geeft ruimte voor verdere 
afstemming en flexibiliteit in het schoolbeleid. Het gesprek met een 
afvaardiging van de locatiedirecteuren bevestigde bovenstaand beeld. 
Er kwam in dit gesprek duidelijk naar voren dat er sprake is van 
vertrouwen in het OBO-beleid, opgesteld door het nieuwe bestuur. De 
directeuren voelen zich niet alleen meer verantwoordelijk voor de 
onderwijskwaliteit van hun eigen school, maar ook voor de 
onderwijskwaliteit van OBO in zijn algemeen. Het DOO-overleg 
(Directeuren Overleg OBO) speelt hier een belangrijke rol in, net als 
het IB-netwerk. Verder is elke directeur nu inhoudelijk betrokken bij 
een commissie/programmalijn en heeft deze de verantwoordelijkheid 
voor onder andere de transfer naar en verbinding met alle andere 
scholen. 
 
Leren van en met elkaar 
Binnen de huidige koers steekt het bestuur veel meer in op het 
daadwerkelijk leren van en met elkaar. Naast gezamenlijke scholing 
kiest het bestuur heel bewust voor uitwisseling van bestaande 
expertise. De laatste OBO-studiedag dit schooljaar is hier een mooi 
voorbeeld van. Uit alle gevoerde gesprekken kwam naar voren dat het 
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OBO-gevoel die dag zichtbaar en voelbaar was en echt tot zijn recht 
kwam. 
 
Weer sprake van uitwisseling en dialoog tussen gmr en bestuur 
In de afgelopen periode is het mediationtraject tussen de gmr en het 
bestuur afgerond. Tijdens het vorige herstelonderzoek hadden wij 
namelijk vastgesteld dat de open dialoog tussen beide geledingen niet 
goed verliep en verbeterd moest worden. Ook de 
besluitvormingsprocedure verdiende opnieuw aandacht. 
Uit het gesprek met de afvaardiging van de gmr en het bestuur zelf 
kwam hetzelfde beeld naar voren: er is nu weer sprake van openheid 
en vertrouwen; hoewel het vertrouwen nog verder moet groeien. En 
doordat het proces (o.a. afbakening taken en rollen) nu weer helder 
op de kaart is gezet voor alle betrokken, kan het gesprek weer meer 
over de inhoud gevoerd worden. 
 
Wat kan nog beter? 
Het kwaliteitsdenken in de organisatie is sterk verbeterd. Maar zoals 
het bestuur zelf aangeeft: kwaliteit zit in mensen. Toch moet kwaliteit 
niet helemaal persoonsafhankelijk zijn. Het is nu belangrijk om de 
huidige koers vast te houden, te borgen en door te ontwikkelen. 
Daarnaast heeft het evalueren de aankomende periode gerichte 
aandacht nodig. Op die manier kan het bestuur het effect van alle 
investeringen in de afgelopen periode op de onderwijskwaliteit aan 
alle leerlingen zichtbaar(der) maken, zich daarover verantwoorden, 
maar ook zijn ambities doorontwikkelen. Het bestuur en de 
directeuren zijn trots op het DOO-overleg. De directeuren ervaren 
vertrouwen van het bestuur en de bestuurder ervaart de professionele 
voordelen van gedeeld leiderschap. De nieuwe rol en opdracht van het 
IB-netwerk komt in de praktijk nog minder goed uit de verf. Zowel wij 
als het bestuur geven aan dat hier de aankomende periode nog 
gerichte aandacht naar moet uitgaan. Dit geldt ook voor de actieve 
dialoog en samenwerking tussen het bestuur en de gmr. Het gaat nu 
weer goed, maar het vraagt zeker vaste evaluatiemomenten om de 
hernieuwde professionele samenwerking te waarborgen en verder 
door te ontwikkelen. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Stichting OBO 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. 
Omdat het bestuur op alle onderzochte punten voldoet aan de 
wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te 
maken. 
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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 is blij dat de inspectie ook constateert dat de organisatie 
is doorontwikkeld en dat wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van 
kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. Er is de afgelopen 
periode ingezet op de beoogde ontwikkeling binnen de gehele 
organisatie, waarbij we zien dat de cultuur en denkwijze ten aanzien 
van onderwijskwaliteit een zeer positieve ontwikkeling doormaken. 
Het is tevens een bevestiging van de gevoelde trots op wat alle 
medewerkers ten aanzien van de herstelopdracht, in tijden van 
pandemie en met blijvend oog voor de dagelijkse uitdagingen voor en 
met de leerlingen hebben weten te bereiken In de aangescherpte 
koers hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld. Hieraan zullen 
we de komende periode blijven werken. In de komende fase zullen we 
ons verder richten op ons uitgangspunt 'kwaliteit zit in mensen'. 
Samen met alle collega’s in onze organisatie blijven we ontwikkelen. 
We zijn goed op weg. Hierbij zal nadrukkelijk de aandacht liggen op de 
balans tussen temporisering in de ambities enerzijds en de duurzame 
kwaliteit die OBO-medewerkers dag in, dag uit realiseren. De door de 
inspecteurs benoemde kansen voor de verdere kwaliteitsontwikkeling 
zijn herkenbaar en sluiten aan bij de door ons reeds ingezette 
ontwikkeling. 
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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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