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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Stg. Vgz. Montessori 
Onderwijs (hierna: Montessori College) 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? 
Het Montessori College heeft een visie op onderwijs die past bij de 
brede Montessoridoelen. Deze visie is gedragen binnen de hele 
organisatie. De visie wordt vertaald in ambities. Er wordt voldoende 
sturing gegeven aan de uitvoering van deze ambities. Het bestuur 
heeft een functionerend stelsel van kwaliteitszorg. 
 
Binnen de teamgerichte organisatie wordt samengewerkt aan 
verbetering van het onderwijs. De kernteams hebben hierdoor veel 
verantwoordelijkheid. 
 
De raad van toezicht en de medezeggenschapsraad functioneren naar 
behoren. 
 
Aan evaluaties en analyses wordt aandacht besteed. Dit zorgt ervoor 
dat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd als dat nodig is. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is op orde. Er zijn duidelijke 
plannen, de risicobeheersing is onderdeel van een goed 
functionerende planning- & controlcyclus en er zijn op korte of lange 
termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit. 
 
Wat kan beter? 
Het beleid rond rekenen en burgerschap kan beter, zodat zeker is dat 
leerlingen genoeg basisvaardigheden leren. 
 
De kernteamplannen worden niet altijd goed geëvalueerd. Hierdoor 
worden soms nieuwe plannen gemaakt, zonder rekening te houden 
met de mate waarin doelen in een voorgaand jaar al zijn gehaald. 
 

Bestuur: Stg. Vgz. Montessori 
Onderwijs 
Bestuursnummer: 40375 
Sector: Voortgezet onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 3 
 
Totaal aantal leerlingen: 1954 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
00RZ00, Montessori College K27 
00RZ07, Montessori College K33 
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De beleidsrijkheid van de begroting kan versterkt worden, 
bijvoorbeeld door koppeling van financiële middelen aan de doelen 
op het gebied van basisvaardigheden. Daarnaast is het helpend in de 
sturing als de verschillende managementrapportages geïntegreerd 
worden. Daarnaast kan de verantwoording over de inzet van de 
middelen voor het passend onderwijs uitgebreider. 
 
Wat moet beter? 
De raad van toezicht moet in het jaarverslag aangeven welke 
resultaten het toezicht heeft opgeleverd en hoe toezicht is gehouden 
op de doelmatige besteding van middelen. 
 
Het bestuur moet de vrijwillige ouderbijdrage, specifiek het deel over 
laptops, in overeenstemming brengen met de regels hierover. 
 
Vervolg 
We vertrouwen erop dat het bestuur de tekortkomingen opheft. 
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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 december 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het Montessori College. In dit 
vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 
 

1. Waarborgt het bestuur met zijn 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? 
4. 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. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de 
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voerden we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. 
Het onderzoek op bestuursniveau bestond uit gesprekken met het 
bestuur, de raad van toezicht, de directeur financiën en de GMR 
(waaronder een ouder en leerlingen). 
 
De activiteiten bij de scholen (verificatie-activiteiten) bestonden uit 
gesprekken met de schoolleiders, docenten/coaches, leerlingen, 
medewerkers die invulling en uitvoering geven aan basisvaardigheden 
en de medewerker kwaliteitszorg. 
 
Op basis van het startgesprek dat wij met het bestuur hebben gevoerd 
en de informatie die vooraf is geanalyseerd, kregen wij een goed beeld 
van de visie en ambities van het bestuur en de scholen en van de wijze 
waarop het bestuur en de scholen deze willen realiseren. Dit gold in 
mindere mate voor hoe het bestuur evaluatie en analyse van de 
onderwijskwaliteit gebruikt voor verbeterbeleid en hoe het stelsel van 
kwaliteitszorg de onderwijskwaliteit borgt. 
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Het bestuur heeft op het vlak van basisvaardigheden duidelijke 
ambities over wat ze leerlingen op dit gebied willen leren. Vandaar dat 
we onderzocht hebben hoe voor deze ambities gestuurd wordt op het 
realiseren en borgen van het gewenste resultaat. 
 
Voor (de overige aspecten van) het onderwijsproces, de veiligheid, het 
schoolklimaat en de onderwijsresultaten geldt dat we alert zijn 
geweest op contra-indicaties tijdens onze onderzoeksactiviteiten. 
Tijdens het onderzoek zijn geen contra-indicaties waargenomen. 
 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie het Onderzoekskader). We hebben de 
zorgplicht passend onderwijs en de vrijwillige ouderbijdrage 
onderzocht. 
 
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 het Montessori College als voldoende. 
 
Het bestuur waarborgt met zijn (be)sturing in voldoende mate de 
kwaliteit op de school. Er is sprake van een deugdelijk financieel 
beheer én het bestuur heeft ambities gericht op de verdere 
ontwikkeling van de school. 
 
We signaleren tegelijkertijd tekortkomingen. Hiervoor geven we 
herstelopdrachten. 

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. 
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BKA1. Visie, ambities en doelen 
We beoordelen de standaard BKA1 als Voldoende. Het bestuur heeft 
een visie op kwaliteit, heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld en 
stuurt op het behalen ervan. 

Visie, ambities en doelen zijn gedragen 
Het bestuur heeft een visie op goed onderwijs en op de besturing 
daarvan. Deze visie is geënt op de brede Montessoridoelen: 
zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Deze Montessoridoelen worden verder 
uitgewerkt in het schoolplan, waarin voor de periode 2020-2024 
onderwijskundige ontwikkelingen worden omschreven. Deze 
ontwikkelingen zijn niet nieuw, het is een doorontwikkeling van de lijn 
die al was ingezet. De visie is concreet en passend vertaald naar 
ambities en doelen. Schooljaarplannen zorgen voor een eerste 
concretisering en prioritering. Verdere concretisering van de visie en 
de bijbehorende formulering van doelen wordt gedaan door de 
kernteams in kernteamplannen. De kernteams zorgen ervoor dat de 
doelen passen bij hun leerlingpopulatie. Hierdoor, alsook door het 
betrekken van alle lagen van de organisatie bij het formuleren van 
beleid, is sprake van breed gedragen visie, ambities en doelen. 

Functionerende teamgerichte organisatie 
Op het Montessori College is sprake van een teamgerichte organisatie. 
Kernteams, taakteams en expertteams vallen, zonder tussenkomst 
van middenmanagement, onder de schoolleiding. Hierdoor wordt in 
de kernteams, taakteams en expertteams grote verantwoordelijkheid 
ervaren en genomen. De korte lijn naar het primaire proces zorgt 
ervoor dat het bestuur en de schoolleiding zicht hebben op de 
kwaliteit. Nadelen van de teamgerichte organisatie worden herkend 
en hier wordt rekening mee gehouden. Zo zijn er ‘checkvragen’ voor 
de kernteams om ervoor te zorgen dat de kernteamplannen binnen de 
doelen van de organisatie vallen. Door het teamgericht werken is 
sprake van betrokkenheid bij de medewerkers. 

Er is een stelsel van kwaliteitszorg 
Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit op de scholen. Er is een 
stelsel van kwaliteitszorg ingericht waarmee de basiskwaliteit wordt 
gewaarborgd en dit stelsel wordt uitgevoerd. Een P&C-cyclus en een 
kwaliteitskalender zorgen voor een cyclische borging van diverse 
kwaliteitscriteria. De kwaliteitszorgmedewerker is verantwoordelijk 
voor de bewaking hiervan. Gesprekken tussen verschillende gremia, 
zoals de schoolleiding, het bestuur, de raad van toezicht, de 
kwaliteitszorgmedewerker en de kernteams hebben een vaste 
agenda. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat het stelsel van 
kwaliteitszorg wordt uitgevoerd. 
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Duidelijke sturing op taalbeleid, sturing op rekenen en burgerschap 
kan beter 
Er is een taalbeleid dat zich voornamelijk richt op het motiveren van 
leerlingen om meer te lezen. Medewerkers die zich bezighouden met 
het taalbeleid, vertellen ons dat op verschillende manieren invulling 
wordt gegeven aan het streven om lezen leuker te maken voor 
leerlingen. In de mediatheek kunnen leerlingen bijvoorbeeld gericht 
advies krijgen over welk boek bij hun voorkeur past. Ook is het niveau 
van de beschikbare boeken verbreed, zodat voor elke leerling een 
passend boek is. Via methode-onafhankelijke toetsen wordt zicht 
gehouden op het taalniveau van leerlingen. Er wordt ondersteuning 
geboden waar nodig, bij voorkeur door de motivatie van leerlingen 
om zich te ontwikkelen in taalvaardigheid te vergroten. 
 

Aan rekenen wordt aandacht besteed bij wiskunde en in 
coachingslessen. Er zijn doelen geformuleerd over het rekenniveau 
waarnaar wordt gestreefd, maar aan een samenhangend beleid voor 
rekenen wordt nog gewerkt. Medewerkers die betrokken zijn bij het 
beleid rond rekenen, vertellen ons dat voor vmbo-leerlingen 
aansluiting wordt gezocht bij het gevraagde niveau op het MBO. 
Hierbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke aansluiting. Ook 
vertellen zij dat bij alle leerlingen coaches monitoren of leerlingen 
voldoende aan hun rekenvaardigheden werken. Methode-
onafhankelijke toetsen geven inzicht in het niveau rekenen van 
leerlingen. We stimuleren het bestuur om rekenbeleid te ontwikkelen 
waarmee geborgd wordt dat leerlingen zich voldoende ontwikkelen in 
deze basisvaardigheid. 

In het aanbod voor burgerschap wordt aangesloten bij de 
Montessoridoelen. Schoolleiders, docenten en leerlingen vertellen dat 
er in lessen steeds aandacht is voor burgerschap. Bijvoorbeeld in de 
dagstart bij Agora wordt veel aandacht besteed aan 
verdraagzaamheid. Alle niveaus worden aangeboden op het 
Montessori College, waardoor verschillende leerlingen met elkaar in 
contact komen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid leerlingen sociale 
en maatschappelijke competenties te laten oefenen. Door 
bijvoorbeeld bij LO-lessen leerlingen op sportief niveau in te delen, 
komen de verschillende niveaus met elkaar in contact. De wetgeving 
vraagt van scholen dat burgerschap doelgericht, samenhangend en 
herkenbaar wordt aangeboden. We stimuleren de school om het 
burgerschapsonderwijs in deze lijn verder te ontwikkelen. 

Het bestuur richt voorwaarden om doelen te bereiken 
Het bestuur heeft in voldoende mate oog voor de voorwaarden die 
nodig zijn om de doelen te bereiken. Het bestuur heeft zicht op de 
ontwikkelingen op en rond de school en ook duidelijk beleid daarop. 
Het bestuur heeft daarnaast een beeld van de risico’s die het loopt. De 
uitgevoerde risicoanalyse met een brede geleding uit de school geeft 
een compleet en overzichtelijk beeld van de risico’s en 
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beheersmaatregelen. Deze risico’s komen ook terug in de 
meerjarenbegroting, de managementrapportages en de diverse 
gesprekken. Daarmee zijn de risico’s ook echt onderdeel van de P&C-
cyclus. 

Meerjarenbegroting solide, kan op punten beleidsrijker 
De meerjarenbegroting van het bestuur geeft een duidelijk beeld van 
de ontwikkeling van de financiële positie van het bestuur en de 
factoren die daarop van invloed zijn. In de meerjarenbegroting zijn 
ook grote ontwikkelingen in het onderwijs waaraan gewerkt wordt 
opgenomen. De concretisering vindt veelal plaats in de kernteams en 
taakteams. Toch kan op bestuursniveau aan die ontwikkelingen 
explicieter de koppeling met de inzet van middelen worden gemaakt 
vergelijkbaar met werkwijze bij de NPO-middelen (bijvoorbeeld: leidt 
dit tot wijziging in taakruimte of zijn extra investeringen nodig). Het 
bestuur heeft ook plannen en doelen rond de basisvaardigheden (taal, 
rekenen en burgerschap). De financiële vertaling (bijv. de 
investeringen in de mediatheek) daarvan kan ook zichtbaarder 
worden gemaakt in de meerjarenbegroting. Door dat te doen kan 
gedurende het jaar ook op bestuursniveau de voortgang beter 
geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd worden. We vragen 
het bestuur hier meer aandacht aan te geven in de volgende 
begrotingen. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We beoordelen de standaard BKA2 als Voldoende. Het bestuur 
realiseert samen met de scholen de doelen voor kwaliteit, bevordert 
een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar 
nodig, tussentijds bij. 

Het bestuur heeft zicht op kwaliteit 
Door uitvoering te geven aan het stelsel van kwaliteitszorg, heeft het 
bestuur zicht op de gerealiseerde kwaliteit. Daarnaast zijn er 
verschillende bronnen van informatie over kwaliteit, zoals de 
leerlingenraad. Dit stelt het bestuur in staat om bij te sturen als dit 
nodig is. Een voorbeeld hiervan is de drukte tijdens pauzes. Vanuit 
verschillende bronnen, zoals kernteams en leerlingenraad, werd 
duidelijk dat door de hoeveelheid leerlingen in de publieke ruimte 
tijdens de pauzes, minder veiligheid werd ervaren. In samenspraak 
met onder andere de leerlingenraad is er een pilot gestart waarin twee 
korte pauzes tussen de lessen van 15 minuten zijn ingewisseld voor 
wisselmomenten van 5 minuten. 

Kwaliteitscultuur overal merkbaar 
Het bestuur bevordert een op samenwerken, leren en verbeteren 
gerichte kwaliteitscultuur. In de gesprekken die wij gevoerd hebben, 
werd dit continu duidelijk. Veel initiatieven voor onderwijsverbetering 
worden door docenten bedacht. De schoolleiding faciliteert, binnen 
de ambities van de organisatie, de verdere ontwikkeling en uitvoering 
van deze initiatieven. Door de teamgerichte organisatie liggen veel 
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verantwoordelijkheden binnen de teams. Teamleden nemen deze 
verantwoordelijkheid en zijn ook kritisch naar zichzelf. Zo geven 
docenten aan dat het evalueren van kernteamplannen beter kan. Een 
voorbeeld van de kwaliteitscultuur is de besteding van NPO-
middelen. 
 
Op zeer korte termijn werd, ondanks de weerbarstige situatie, mede 
door medewerkers in het primaire proces een gedragen plan 
opgesteld voor de besteding van de NPO-middelen. 

Het bestuur organiseert tegenspraak 
Het interne toezicht geeft onafhankelijk en deugdelijk invulling aan 
zijn taak. Ook hierin is de kwaliteitscultuur van Montessori Nijmegen 
zichtbaar. Aanvankelijk had de raad van toezicht een meer 
controlerende rol, waar het bestuur meer behoefte had aan een 
adviserende rol. Met externe begeleiding is hierover het gesprek 
gevoerd, wat leidde tot een herdefiniëring van de verschillende rollen 
van de raad van toezicht. De raad van toezicht vertelt ons dat zij 
voldoende zicht hebben op de uitvoering van het beleid. Hiervoor 
gebruiken zij onder andere de managementrapportages, gesprekken 
met het bestuur, maar ze gaan zelf ook de scholen in om informatie 
op te halen. 
 
De medezeggenschap functioneert naar behoren. De MR wordt tijdig 
betrokken bij beleidsbeslissingen en wordt door het bestuur van 
voldoende informatie voorzien om zijn taken naar behoren te 
vervullen. Ook neemt de MR initiatieven om onderwerpen te 
bespreken die relevant zijn. Zo is het naast elkaar bestaan van 
verschillende studieplanners voor leerlingen besproken, waarna het 
gebruik van een agenda voor onderbouwleerlingen is ingevoerd. 
 
Actieve sturing op de financiën, geen risico’s voor de continuïteit 
Het bestuur stuurt actief op de financiën. Een sterk punt van het 
bestuur is dat in de kernteams ook specifiek 
budgetverantwoordelijken zijn aangewezen. Daardoor is er tot op de 
werkvloer goed zicht op de financiën en ook een duidelijk 
kostenbewustzijn. Het bestuur gebruikt voor de sturing een 
informatieve financiële managementrapportage en een 
kwaliteitsrapportage. Het kan voor de integrale sturing helpen om 
deze te koppelen aan elkaar. Dat is ook behulpzaam voor de raad van 
toezicht en de MR en helpt hen om hun rol goed te kunnen invullen. 
Daarnaast heeft het bestuur het proces voor de aanvraag van VOG’s 
verder gestroomlijnd. 

Er zijn geen risico’s voor financiële continuïteit op korte of 
middellange termijn . Het bestuur heeft een gezonde financiële 
positie. Het bestuur is zich daarnaast bewust van haar positie als 
éénpitter en de daarmee samenhangende grotere gevoeligheid voor 
onder meer veranderingen in de leerlingenaantallen of vertrek van 
ondersteunend personeel. Dit betekent ook dat het bestuur oog moet 
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hebben voor haar eigen wendbaarheid. Uit de gesprekken en de 
meerjarenbegroting blijkt dat deze wendbaarheid op orde is. 
 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen de standaard BKA3 als Voldoende. Het bestuur 
evalueert en analyseert systematisch of het de doelen realiseert en 
verantwoordt zich hierover. Het stelt wanneer dat nodig is het beleid 
bij en betrekt daartoe interne en externe belanghebbenden in een 
goed functionerende dialoog. 

Systematische evaluatie en analyse 
Bij het Montessori College wordt door uitvoering te geven aan het 
stelsel van kwaliteitszorg systematisch geëvalueerd en geanalyseerd. 
Verschillende bronnen worden samengebracht en geanalyseerd, 
waardoor een kwaliteitsbeeld ontstaat. Bijvoorbeeld over de kwaliteit 
van het pedagogisch-didactisch handelen krijgt het bestuur via de 
schoolleiding informatie van lesbezoeken en de daarbij horende 
kijkwijzer, alsmede het beeld wat binnen kernteams bestaat over het 
pedagogisch-didactisch handelen. Het bestuur vertelt dat dit 
ruimschoots aan de basiskwaliteit voldoet, maar dat er verder groei 
mogelijk is in het didactisch coachen in de les en het nog verder 
uitwerken van de didactiek van het Montessori-onderwijs 
 
Zoals bij BKA1 verwoord, worden visie, ambitie en doelen 
geconcretiseerd binnen de kernteams. Docenten vertellen ons dat 
gerichte evaluaties op de kernteamplannen beter kan, zodat er meer 
continuïteit komt in doelen binnen kernteams. Nu worden 
kernteamplannen soms opgesteld zonder rekening te houden met wat 
in het voorgaande jaar bij bepaalde doelen is behaald en waar nog 
aandacht nodig is om doelen te realiseren. We stimuleren het bestuur 
om kernteamplannen gericht te evalueren, zodat nieuwe 
kernteamplannen goed aansluiten bij de voorgaande. 
 
Dialoog is functioneel 
Het bestuur organiseert in voldoende mate de dialoog met interne en 
externe belanghebbenden. Mede dankzij de organisatiestructuur 
wordt steeds de dialoog binnen de organisatie gevoerd naar 
aanleiding van evaluaties en analyses. Een voorbeeld hiervan is de 
communicatie richting docenten. Uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat communicatie over 
randvoorwaarden van het onderwijsproces (zoals het rooster) een 
aandachtspunt was. Het bestuur heeft hierna door gesprekken waarin 
informatie werd opgehaald en waarin verbetervoorstellen worden 
besproken, bijgestuurd. Ook met externe belanghebbenden wordt de 
dialoog gevoerd over de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Het bestuur werkt actief samen met andere 
onderwijsbesturen in de regio, met samenwerkingsverbanden en met 
de Nederlandse Montessori Vereniging. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 12/16



 

Het bestuur legt verantwoording af, verantwoording middelen 
passend onderwijs kan beter, verantwoording raad van toezicht moet 
beter 
Het bestuur legt verantwoording af door middel van accurate, actuele 
en openbaar toegankelijke informatie over de gerealiseerde kwaliteit. 

Het bieden van inclusief en passend onderwijs is een belangrijke 
doelstelling van het bestuur. In het jaarverslag zijn de verschillende 
activiteiten benoemd. Dit kan worden aangevuld met de besteding 
per activiteit en het effect wat die besteding heeft gehad op de 
leerlingen om wie het gaat. We vragen het bestuur hier meer aandacht 
aan te geven in de volgende jaarverslagen. 
 
In het verslag van de raad van toezicht is aangeven dat toezicht wordt 
gehouden op de doelmatige bestedingen van middelen, maar is niet 
uitgewerkt hoe dat wordt gedaan. In het gesprek benoemde de raad 
van toezicht daarvoor al belangrijk elementen, zoals toetsing aan 
realisatie van de doelen en toetsing op efficiënte inzet. In het gesprek 
met de raad van toezicht werden ook resultaten van het toezicht 
benoemd, zoals het uitvoeren van een imago-onderzoek naar 
aanleiding van de teruglopende aanmeldingen. Deze resultaten 
ontbreken in het verslag van het toezichthoudend bestuur. De 
herstelopdracht ziet op het aanvullen van deze twee wettelijke 
vereisten (Art. 3f Rjo, art. 3.3 tweede lid, onderdeel e WVO 2020). 
Omdat de elementen al zijn benoemd in het gesprek, vertrouwen we 
erop dat het bestuur ervoor zorgt dat aan deze herstelopdracht wordt 
voldaan. 

2.2. Overige wettelijke vereisten 

Overige wettelijke vereisten 
Passend onderwijs 
Het Montessori College voldoet aan de wettelijke eisen inzake 
passend onderwijs. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De schoolgidsen voldoen niet aan de wettelijke eisen met betrekking 
tot de vrijwillige ouderbijdrage. In de schoolgidsen staat dat men 
ervan uitgaat dat leerlingen beschikken over een eigen laptop of 
tablet. De schoolgids moet hier benadrukken dat ouders niet verplicht 
zijn om een laptop of tablet aan te schaffen en dat als leerlingen geen 
laptop of tablet hebben, de school voorziet in een volwaardig 
alternatief. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA3 
In het verslag van de raad van 
toezicht ontbreken de resultaten van 
het toezicht. Tevens is niet 
aangegeven hoe toezicht is 
gehouden op de doelmatige 
besteding van middelen (Art. 3f 
Rjo, art. 3.3 lid 2 onder e WVO). 

We verwachten dat de raad van 
toezicht in het jaarverslag over 2022 
aangeeft wat de resultaten van het 
interne toezicht zijn en hoe toezicht 
is gehouden op de doelmatige 
besteding van middelen.  

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
dit herstelt in het jaarverslag over 
2022. 

Overige wettelijke vereisten 
De schoolgidsen voldoen niet aan de 
wettelijke eisen met betrekking tot 
de vrijwillige ouderbijdrage, specifiek 
over laptops van leerlingen. 

We verwachten dat het bestuur de 
teksten in de schoolgidsen in 
overeenstemming brengt met de 
vereisten. 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
deze tekortkoming herstelt. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij het Montessori College 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. 
 
We zijn verheugd om te vernemen dat de Inspectie van het Onderwijs 
het bestuur van het Montessori College Nijmegen-Groesbeek op alle 
drie de indicatoren (Visie, ambities en doelen; Uitvoering en 
kwaliteitscultuur; Evaluatie, verantwoording en dialoog) met een 
voldoende heeft beoordeeld, en dat de Inspectie ziet dat het 
kwaliteitszorgstelsel binnen ons bestuur op een juiste manier 
functioneert. Trots zijn we dat u expliciet de open en betrokken 
houding en het eigenaarschap van alle gesprekspartners binnen dit 
onderzoek benoemt. Deze houding is representatief voor de houding 
van al onze collega’s van het Montessori College. We zijn daarnaast 
trots dat de montessoridoelen impliciet en expliciet zijn 
waargenomen door de Inspecteurs. Dit bevestigt ons in onze 
waarneming dat wij in ons werk het montessori-gedachtegoed breed 
uitdragen. 
 
De panelgesprekken waren ook voor de gesprekspartners een mooi 
moment om opnieuw kennis te nemen van de verschillende manieren 
waarop er op diverse afdelingen van het Montessori College wordt 
gewerkt, maar ook vooral hoeveel gemeenschappelijkheid en 
consistentie er bestaat rond het pedagogisch en didactisch klimaat dat 
we nastreven. 
 
De aanmoedigingen van de Inspectie om rekenbeleid verder te 
ontwikkelen en het burgerschap doelgerichter, samenhangender en 
herkenbaarder in te richten, sluiten sterk aan bij onze bestaande 
ambities en plannen. Dit geldt ook voor de wijze van evaluatie van de 
kernteamplannen, de beleidsrijkheid van de begroting en het 
integreren van de managementrapportages. 
Met de genoemde verbeterpunten gaan we de komende tijd verder 
aan de slag. Momenteel worden de gevraagde aanvullingen ten 
aanzien de aanschaffing van laptops toegevoegd aan de schoolgids. 
Ook de Raad van Toezicht buigt zich over het concreter rapporteren 
van de resultaten van hun toezicht in het jaarverslag, evenals de wijze 
van toezicht op de doelmatige besteding van middelen. 
 
Wij danken de inspecteurs voor de prettige samenwerking en de 
waardevolle terugkoppeling. 
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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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