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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij de Schoolvereniging 
Aerdenhout Bentveld onderzocht of de sturing van het bestuur op de 
kwaliteit van het onderwijs op de school 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 
Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld (SAB) is een éénpitterbestuur 
op de grens van Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) en Bentveld 
(gemeente Zandvoort). De directeur is ruim vijf jaar verbonden aan de 
school en vervult sinds anderhalf jaar de functie van directeur-
bestuurder. Het bestuur kent een one-tier model en bestaat naast de 
directeur-bestuurder uit meerdere toezichthoudende leden die allen 
ouders van leerlingen zijn. Het schoolplan is leidend voor het 
bestuursbeleid en loopt dit schooljaar af. De directeur-bestuurder is 
daarom bezig een nieuw schoolplan op te stellen voor de komende 
jaren. Dit doet hij in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. De 
school telt 138 leerlingen, kent een dalend leerlingaantal en wil gericht 
leerlingen gaan werven. 
 
Wat gaat goed? 
De bestuurder heeft samen met het team een heldere visie voor ogen 
die ook zichtbaar is in de lessen. Deze visie is breed gedragen binnen 
het hele team. Het uitvoeren en borgen van de visie in de 
onderwijspraktijk vergt veel inspanning waarvoor regelmatig scholing 
en coaching beschikbaar is voor alle leraren. Dit heeft een positief 
effect op de lessen. De lijnen zijn kort en de relatie tussen bestuur en 
de intern toezichthouders is goed en professioneel omdat iedereen 
zich bewust is van de eigen rollen en taken. Tenslotte is er sprake van 
deugdelijk financieel beheer, het bestuur kan nu en in de nabije 
toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs 
te verzorgen. 
 

Bestuur: Schoolvereniging 
Aerdenhout Bentveld 
Bestuursnummer: 94316 
Sector: po 
 
Aantal scholen onder bestuur: 1 
 
Totaal aantal leerlingen: 138 
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Wat kan beter? 
De bestuurder kan de doelen die hij wil bereiken met de visie en het 
onderwijsaanbod concreter verwoorden. Hiermee wordt het 
makkelijker om enerzijds gericht hierop te sturen en daarnaast om te 
bepalen of de gewenste effecten ook daadwerkelijk gerealiseerd 
worden. Daarnaast kan een aantal onderdelen in het bestuursverslag 
verder worden verbeterd. 
 
 
Wat moet beter? 
De intern toezichthouder moet in de eerstvolgende jaarverslaggeving 
concreter verantwoording afleggen over de resultaten die het toezicht 
heeft opgeleverd en hoe zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert. 
Daarnaast moet de intern toezichthouder concreter beschrijven op 
welke manier zij toezicht houdt op de doelmatige besteding van 
rijksmiddelen. 
 

Vervolg 
Het bestuur komt in aanmerking voor het volgende vierjaarlijkse 
onderzoek volgens de reguliere onderzoekscyclus. In de 
tussenliggende periode vindt er een jaarlijkse analyse plaats van de 
prestaties op het niveau van het bestuur en de scholen. Mochten uit 
deze jaarlijkse prestatieanalyse risico’s naar voren komen, dan zal de 
inspectie hierover in gesprek gaan met het bestuur. 
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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 april 2022 een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld. 
In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen 
centraal: 
 
• Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de school? 
• is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
• 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. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de 
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voerden we 
verificatie-activiteiten uit op school- en bestuursniveau. 
 
Wij voerden gesprekken met 

• de bestuurder en het management team 
• de leden van het toezichthoudend bestuur 
• een afvaardiging van de medenzeggenschapsraad 
• en een afvaardiging van de leraren. 

 
Daarnaast observeerden we lessen bij een aantal groepen. Vanuit het 
geïntegreerde toezicht kijken we bij de beoordeling van de BKA-
standaarden ook naar (de sturing op) het financieel beheer. Voor de 
beoordeling van het financieel beheer kijken we in ieder geval naar de 
jaarverslaggeving en de daarin opgenomen kengetallen, begroting en 
prognoses. Ook kijken wij naar de actuele meerjarenbegroting 
2022-2025. 
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Tijdens het onderzoek richten we ons op de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de 
scholen en is er sprake van deugdelijk financieel beheer. 
2. Heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van 
de school en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs te 
weten de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen en 
burgerschap? 
3. Realiseert het bestuur het eigen streven om leerlingen ‘van 
ondernemende kleuters tot zelfstandige pubers te ontwikkelen’? En zo 
ja, hoe realiseert en evalueert het bestuur dit? 
 
De laatste vraag komt vanuit de visie en doelen van het bestuur en is 
toegevoegd na overleg met het bestuur. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we naar eventuele 
signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms heeft dat 
gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn geen signalen over Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld en 
de school bij ons binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
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 de Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld als Voldoende. 
Op alle onderzoeksvragen die hierboven vermeld zijn, is het antwoord 
positief. Het bestuur heeft een systeem van kwaliteitszorg ingericht. 
Hij slaagt erin de visie te vertalen in doelen en ambities, stuurt hierop 
en evalueert het effect hiervan op de leerlingen. Daarnaast is er sprake 
van deugdelijk financieel beheer (onderzoeksvraag 1). Ook is de visie 
gericht op het breder ontwikkelen van leerlingen door veel aandacht 
te schenken aan talentontwikkeling, een ruime kennis van de wereld 
en cultuurontwikkeling (onderzoeksvraag 2). De visie is breed 
gedragen door het team en duidelijk zichtbaar in de school en de door 
ons geobserveerde lessen. Leraren zijn in staat om de leerlingen niet 
alleen voldoende kennis bij te brengen maar ze ook in de 
bijbehorende vaardigheden zich te laten ontwikkelen. Hierbij is naast 
kennisontwikkeling, ook aandacht voor het ontwikkelen van 
vaardigheden om de leerlingen als autonome pubers de school te 
laten verlaten (onderzoeksvraag 3). 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en 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 
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur heeft de 
governance zodanig ingericht dat iedereen zich bewust is van de eigen 
verantwoordelijkheid en de rollen ook naar behoren uitvoert. 
Daarnaast is de visie vertaald naar ambities en doelen. De gestelde 
doelen kunnen wel concreter geformuleerd worden. 
 
Duidelijke visie vertaald in ambities en doelen 
De bestuurder handelt vanuit een gerichte visie die inhoudt dat de 
school 'leerlingen ontwikkelt van ondernemende kleuters tot 
zelfstandige pubers'. De ouders van de leerlingen zijn veelal hoog 
opgeleid en de leerlingen groeien op in een welvarende buurt. 
Rekening houdend met de kenmerken van leerlingen, ouders en hun 
omgeving, wil het bestuur de visie realiseren door onderwijs te 
realiseren op de basisvaardigheden op een hoger dan gemiddeld 
instructieniveau. 
 
Daarnaast zet de school breed in op talentontwikkeling en het 
ontwikkelen van vaardigheden zoals autonomie bij leerlingen. Hiertoe 
realiseert de school een breed en geïntegreerd aanbod voor de 
zaakvakken, Engels en creatieve en culturele vakken met behulp van 
vakleerkrachten, onder leiding van een specialist in onderwijs in 
zaakvakken en cultuuronderwijs. Een belangrijk element hierbij zijn 
kennis en bijbehorende vaardigheden van burgerschap. Wij hebben 
dit onderzocht door lessen bij te wonen en gesprekken te voeren met 
leraren, de intern begeleider en de verantwoordelijke binnen de 
school voor het aanbod van vaardigheden, cultuuronderwijs en 
zaakvakken. Zowel uit de verschillende gesprekken als uit de 
geobserveerde lessen kwam een consistent beeld. De visie is breed 
gedragen binnen het team, de visie is vertaald in ambities en doelen 
en dit zien we terug in de lessen. Zowel de kennis als de vaardigheden 
zijn terug te zien in de lessen en gericht op 
zelfstandigheidsbevordering van leerlingen. Het bestuur geeft aan dat 
de ontwikkeling nog niet voltooid is, en ook dit is terug te zien. Zo 
volgt de school de ontwikkeling in vaardigheden maar is het bestuur 
nog zoekend naar een wijze om dit verder uit te breiden en hier doelen 
aan te koppelen. We zien in de lessen al wel het werken met 
portfolio’s terug waarin dit is opgenomen maar voor een beter zicht 
op de ontwikkeling van de leerlingen zijn duidelijker leerlijnen nodig 
voor vaardigheden. 
 
Governance en kwaliteitszorg op orde 
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Het bestuur heeft een aanpassing gedaan in de eigen governance. De 
directeur bestuurder is vijf jaar geleden gestart op de school als 
directeur. Omdat dit niet effectief genoeg werkte, is zo’n twee jaar 
geleden besloten om te gaan werken met een directeur bestuurder en 
een toezichthoudend bestuur. Hiertoe zijn de statuten aangepast. Van 
het werken met een schoolplan gaat het bestuur nu ook toe naar het 
werken met een strategisch beleidsplan voor de komende jaren. Deze 
governancevorm werkt volgens alle betrokkenen goed; iedereen is 
zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden en handelt hier ook 
naar. Volgens de bestuurder zijn er regelmatig ‘pittige gesprekken’ 
met de kritische intern toezichthouders en Medezeggenschapsraad. 
 
De bestuurder werkt met verschillende instrumenten om de kwaliteit 
te borgen en verbeteren. Zo is er een schoolplan, een jaarplan, een 
jaarverslag, een zelfevaluatie en externe audit en een strategisch 
beleidsplan in wording. Er zijn doelen geformuleerd voor de 
basisvaardigheden taal en rekenen. Het cultuuronderwijs en IPC zijn 
aparte vakken die samen met het hoogbegaafdenonderwijs worden 
begeleid middels coaching. Hiertoe zijn er regelmatige lesbezoeken, 
leraren komen daarnaast bij elkaar observeren en de bestuurder voert 
eveneens groepsbezoeken uit. Hiermee borgt de school de kwaliteit 
van de lessen structureel. Zoals gezegd kan het concreter formuleren 
van doelen de sturing hierop en de evaluatie achteraf ten goede 
komen. Voor de evaluatie maken de intern toezichthouders gebruik 
van een jaaragenda waarin alle onderdelen van het onderwijs zijn 
opgenomen. Ook maken ze gebruik van een intern toezichtskader. 
Ook dit instrument geeft goed richting aan de onderwerpen die 
geëvalueerd worden, maar kan concreter geformuleerd worden. 
Tenslotte komen ook de intern toezichthouders twee keer per jaar in 
wisselende samenstelling in de groepen om het beleid te toetsen in de 
onderwijspraktijk. 
 
De samenstelling van het toezichthoudend bestuur is niet conform 
art. 21 van de Code Goed Bestuur. Deze schrijft voor dat het intern 
toezicht minimaal één lid moet hebben dat geen kind op school heeft 
om de 'checks and balances' mede te garanderen. Bij de 
Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld is dit niet het geval; alle 
bestuursleden hebben kinderen op de school. Ook beschrijft het 
bestuur niet dat hij afwijkt van de gehanteerde code. 
 
Het is belangrijk dat belanghebbenden kunnen zien welk beleid het 
bestuur voor ogen heeft en welke prioriteiten daarbinnen worden 
gesteld. Dat beleid moet zichtbaar zijn in de toelichting bij de 
meerjarenbegroting die is opgenomen in het jaarverslag. Het bestuur 
kan deze toelichting verder verbeteren door ook de relatie met het 
(strategisch) beleid en/of de ontwikkelingen in de toekomst nader toe 
te lichten. 
 
Ieder bestuur heeft te maken met mogelijke risico's. In het jaarverslag 
heeft het bestuur een drietal risico's benoemd met 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 9/15



beheersmaatregelen om die risico's te kunnen ondervangen. Deze 
risico-analyse kan nog verder worden uitgebreid door ook andere 
risico's te betrekken in de risico-analyse die belangrijk zijn voor een 
éénpitter zoals financiële gevolgen van arbeidsconflicten, financiële 
gevolgen als gevolg van de spanning op de arbeidsmarkt en (mogelijk) 
eigen risicodrager t.a.v. vervangingskosten verzuim. 
 
BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Wij waarderen deze standaard als Goed. Dit is met name vanwege de 
goede kwaliteitscultuur die heerst binnen het team en het bestuur. 
Zowel de bestuurder en het managementteam, alsook de leraren zijn 
gericht op het constant verder verbeteren van het onderwijs voor 
leerlingen. Dit zien wij terug in de lessen, tijdens lesbezoeken stelden 
wij vast dat leraren in staat zijn kwalitatief goede lessen te verzorgen 
die passen bij het niveau van de leerlingen. We zagen het ook terug in 
de vele scholingen en coaching die leraren volgen en in de relatief vele 
specialisaties en commissies die de school rijk is. Zo zijn er 
teamscholingen voor de zaakvakken, kleuteronderwijs en didactische 
aanpakken. Maar ook zijn er individuele scholingen gevolgd voor 
onder andere rekenspecialist, hoogbegaafdheid, vertrouwenspersoon, 
knappe kleuters, mediawijsheid en de internationale taalklas. Deze 
sterke kwaliteitscultuur draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs 
voor de leerlingen. Dit geldt zowel voor de basisvaardigheden als voor 
het rijke en brede aanbod van cultuuronderwijs en de brede kennis 
van de wereld en vaardigheden binnen IPC. 
 
Daarnaast neemt de intern begeleider deel aan een netwerk van 
intern begeleiders en is actief binnen het Samenwerkingsverband. De 
bestuurder neemt deel aan een netwerk van directeuren van 
éénpitters in de omgeving. Deze netwerken zijn er beide op gericht om 
elkaar te versterken en hiermee de kwaliteit te verhogen. 
 
Aanbod burgerschap zichtbaar maar behoeft aanvulling 
De visie van de school draagt mede bij aan de basisvaardigheden en 
de bredere ontwikkeling van leerlingen. Het aanbod burgerschap is in 
hoge mate verweven in de zaakvakken maar ook in begrijpend lezen 
en cultuuronderwijs. Zo zijn de debatlessen een mooi voorbeeld van 
het respecteren van een andere mening en discussiëren. Ook in de 
kleutergroep zagen wij een mooi voorbeeld van samenwerken tussen 
kleuters om samen een probleem op te lossen. De leerlingenraad 
neemt een belangrijke plaats in om democratische processen bij te 
brengen. Leerlingen voeren campagne en houden verkiezingen en 
worden op de stemdag begeleid door twee gemeenteraadsleden 
waarmee de school voor alle leerlingen een oefenplaats vormt. Een 
volgende, noodzakelijke stap is om in het aanbod meer de houding en 
kennis van leerlingen in de multiculturele samenleving mee te nemen, 
juist omdat de leerlingen van deze school hier nauwelijks mee in 
aanraking komen. De bestuurder herkent dit. Daarnaast vraagt de wet 
van scholen dat ook de ontwikkeling van leerlingen in burgerschap 
gevolgd wordt, en geborgd in de kwaliteitszorgcyclus op school- en 
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bestuursniveau. 
 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Deze standaard beoordelen wij tenslotte als Voldoende. Het bestuur 
heeft in voldoende mate tegenspraak georganiseerd. Dit werkt 
informeel doordat de bestuurder makkelijk aanspreekbaar is voor alle 
ouders maar ook formeel door een kritische en goed functionerende 
Medezeggenschapsraad. In het gesprek met een afvaardiging hiervan 
gaven de leden aan dat alle noodzakelijke documenten beschikbaar 
zijn voor ze en de bestuurder waar nodig toelichting en extra 
informatie geeft. Op die manier zijn zij in staat hun taken goed uit te 
voeren. Zij verantwoorden zich aan ouders via de website van de 
school en in nieuwsbrieven. 
 
Ook de intern toezichthouders hebben hun taak goed georganiseerd 
en stellen kritische vragen. Zij hebben een rooster van aftreden, 
beschikken over een intern toezichtkader en een jaarplanning 
waarmee alle onderdelen van het onderwijsproces alsmede de 
begroting, personeelszaken en huisvesting aan de orde komen. 
Binnen het bestuur is voldoende kennis van de verschillende 
portefeuilles aanwezig, zoals onderwijskundige en  financiële kennis. 
Hoewel alle toezichthouders ouders zijn met kinderen op de school en 
de relatie met het bestuur goed is, schromen zij niet om zich als 
toezichthouder kritisch op te stellen en tijdens overleggen goed door 
te vragen. Zij geven aan zich bewust te zijn van hun rol, zowel die van 
klankbord voor het bestuur als die van controlerende partij en nemen 
die rol serieus. 
 
In het jaarverslag leggen de intern toezichthouders verantwoording af 
over hun handelen. Hierin zit ruimte voor verbetering. De intern 
toezichthouders geven in hun verslag aan dat zij middels het 
toezichtkader voldoende op de hoogte zijn gebracht van de 
doelmatige besteding van de middelen, maar beschrijven niet hoe zij 
nu precies hier toezicht op houden. Ook beschrijven de intern 
toezichthouders niet wat de resultaten zijn geweest van hun handelen 
en hoe zij het bestuur ondersteunen en/of adviseren. Wij vertrouwen 
erop dat de intern toezichthouders dit herstellen en hier in het 
eerstvolgende bestuursverslag meer aandacht aan besteden. 

Het bestuur heeft in het jaarverslag in het kort beschreven hoe de 
planning en control is ingericht. De beschrijving hiervan kan worden 
verbeterd door ook aan te geven welke resultaten met het interne 
risicobeheersingssysteem zijn bereikt en welke aanpassingen 
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. Daarmee wordt 
duidelijker hoe het bestuur het risicobeheersingssysteem gebruikt en 
bijstelt. 

Tenslotte geeft het bestuur in het jaarverslag duidelijk aan waaraan 
het geld is besteed dat zij van het samenwerkingsverband ontvangt 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en 
dialoog 
 
De intern toezichthouder beschrijft 
in zijn verslag wat de resultaten zijn 
geweest van zijn handelen en hoe zij 
het bestuur ondersteunen en/of 
adviseren (Rjo art. 3, onder f en art 4 
lid 4). 
 
De intern toezichthouder legt 
verantwoording af over hoe hij 
toezicht houdt op de doelmatige 
bestemming en aanwending van 
middelen (WPO, art. 17c, lid 1, onder 
e). 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
intern toezichthouder in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
verantwoording aflegt over de 
resultaten van zijn toezicht en de 
ondersteuning en/of advisering van 
het bestuur en hoe het toeziet op 
een doelmatige besteding van 
rijksmiddelen. 

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
dit onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 

  

 

voor passend onderwijs. Deze verantwoording kan nog verder worden 
verbeterd door ook aan te geven wat de effecten zijn geweest van die 
inzet. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld voor het 
vervolgtoezicht niet af van de reguliere termijn van vier jaar. De 
jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de 
inspectie echter aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te 
scherpen. 
 
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur 
een herstelopdracht in vertrouwen die in onderstaand schema staat 
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. 
 
Vooraf 
Hartelijk dank voor uw uitgebreide onderzoeksverslag met heldere 
handvatten. De SAB herkent zich in het onderzoeksverslag. We zijn blij 
met de constatering dat we niet alleen een heldere visie hebben die 
breed wordt gedragen, maar dat de beoogde vertaling ervan goed 
zichtbaar is in de lessen, want daar gaat het om. Er wordt met veel 
energie, professionaliteit en plezier aan gewerkt. De toenemende 
rolduidelijkheid binnen de organisatie heeft daar in 
belangrijke mate toe bijgedragen. Wij realiseren ons goed dat 
ontwikkeling van onderwijs voortdurend inspanning blijft vragen om 
wat goed is, goed te houden en aan te passen aan dat wat de tijd 
vraagt. 
We zien dit ijkpunt als een belangrijke en inspirerende foto uit een 
bloemrijke collectie die ook de komende jaren fraaie, professionele 
beelden moet opleveren. 
 
Doelen concretiseren 
In het schoolplan, en nog duidelijker in het jaarplan, werken we 
van strategische doelen naar concrete operationele doelen. 
Productdoelen worden daarin zo SMART mogelijk geformuleerd, dat 
heeft onze aandacht. Procesdoelen maken we bewust wat minder 
concreet. Als de voortgang van de onderwijsontwikkeling niet bij het 
managementteam ligt -gedeeld leiderschap-, beperken te smalle 
doelen de ontwikkelruimte. Grenzen worden bewaakt. 
 
Financiën 
Er is geconstateerd dat er sprake is van deugdelijk financieel beleid, 
dat verheugt ons. De opmerking dat het verstandig is de risico-analyse 
uit te breiden met genoemde voorbeelden nemen we ter harte. 
 
Bestuursverslag 
Er is sprake van een vervolgopdracht mbt het afleggen van de 
verantwoording over de resultaten van het toezicht en de 
ondersteuning en/of advisering van het bestuur én hoe het 
toezichthoudend bestuur toeziet op een doelmatige besteding 
van de rijksmiddelen. In het komende jaarverslag - 2022 - krijgt dit 
onderdeel extra aandacht en zullen we voldoen aan de geschetste 
verwachting. 
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Code Goed Bestuur 
Het is de SAB ontgaan dat er minimaal één lid van het bestuur moet 
zijn die geen kinderen op de SAB heeft. We gaan op zoek naar een 
goede oplossing. 
 
Burgerschap 
Het aanbod burgerschap is in hoge mate verweven in de zaakvakken, 
maar ook in begrijpend lezen en het cultuuronderwijs. Ook zien we de 
school als een oefenplaats voor een goed werkende democratische 
processen. Het is wens en een prioriteit om leerlingen meer kennis te 
laten maken met onderdelen in de 
maatschappij die de SAB-populatie wat minder vaak direct ontmoet, 
zoals de multiculturele samenleving. 
Het ontwikkelen van een volgsysteem voor burgerschap is een 
landelijk ontwikkelpunt. Het gebrek aan concrete instrumenten op dit 
gebied is daarbij een te overwinnen hindernis. 
 
Tot slot 
De SAB bestaat in 2024 100 jaar. Het is een school met een rijk 
verleden en die werkt aan een voortvarende toekomst. Het is goed om 
externen de school te laten onderzoeken. We zijn blij met de 
uitkomsten én met de feedback ter verbetering. Een leven lang leren 
geldt ook voor ons. 
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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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