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Samenvatting 

Aanleiding voor het herstelonderzoek 
In 2017/2018 voerde de inspectie een vierjaarlijks onderzoek uit bij het 
bestuur van het DaCapo College. We stelden vast dat de standaarden 
Kwaliteitszorg (KA1) en Verantwoording en dialoog  (KA3) van 
onvoldoende niveau waren. Het bestuur kreeg hier herstelopdrachten 
voor en we maakten afspraken met het bestuur op welke termijn de 
tekortkomingen zouden zijn hersteld. 
Tijdens het herstelonderzoek in januari 2019 constateerden we dat er 
weliswaar lichte verbeteringen waren te zien maar dat de beide 
kwaliteitsstandaarden nog steeds Onvoldoende waren. Bovendien 
werden er risico’s gezien in de onderwijskwaliteit op de locaties PKS 
(President Kennedysingel) en RWZ (Rijksweg Zuid) en hebben we daar 
kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Hierbij werden drie afdelingen als 
Onvoldoende beoordeeld en kreeg het bestuur de opdracht te werken 
aan herstel. 
 
De inspectie concludeerde uit de voortgangsgesprekken dat de 
tekortkomingen niet voldoende snel werden hersteld en verscherpte 
het toezicht. Omdat risico’s werden gezien in de kwaliteit van Toetsing 
en afsluiting (OP8) op de vmbo-b/k en vmbo-gt afdelingen werd in 
februari en maart 2020 een specifiek onderzoek gedaan, waarbij deze 
standaard als Onvoldoende beoordeeld werd. Ook voor deze 
standaard werd het toezicht geïntensiveerd. 
 
Door de COVID-19 maatregelen is het geplande herstelonderzoek op 
bestuursniveau uitgesteld van het voorjaar naar september 2020. 
Vanwege toenemende zorgen zijn de standaarden Financieel Beheer 
(FB) en Kwaliteitscultuur (KA2) aan dit herstelonderzoek toegevoegd. 
Het herstelonderzoek op schoolniveau laat zien dat het onderwijs nog 
steeds van onvoldoende kwaliteit is. De resultaten staan in een 
afzonderlijk rapport. 
 
Conclusie van het herstelonderzoek 
We constateren dat er inspanningen zijn gedaan om de bestuurlijke 
kwaliteit te verbeteren. We stellen echter opnieuw vast dat deze 
inspanningen niet tot voldoende resultaat hebben geleid. We 
beoordelen de standaarden KA1 (Kwaliteitszorg) en KA2 
(Kwaliteitscultuur) als Onvoldoende. Inspanningen om de interne 
dialoog te verbeteren hebben wel tot resultaat geleid. 

Bestuur: Stichting Da Capo 
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Totaal aantal leerlingen:1419 
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De standaard Verantwoording en dialoog (KA3) beoordelen we dan 
ook als Voldoende. Daarbij kan het bestuur nu en in de nabije 
toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs 
te verzorgen. 
 
Bij de Kwaliteitszorg zijn onze bevindingen niet anders dan we tijdens 
het vorige herstelonderzoek en de voortgangsgesprekken 
constateerden. Het bestuur weet nog in onvoldoende mate wat er 
goed gaat en niet goed gaat op de scholen. Om beter te kunnen sturen 
op herstel moet het bestuur het zicht op het onderwijsproces, 
waaronder het didactisch handelen, verbeteren. 
 
We zien dat het bestuur de onderwijsresultaten beter in beeld begint 
te krijgen maar goede analyses ontbreken nog. Hierdoor kan het 
bestuur niet gericht sturen op verbetering van de kwaliteit en 
weten docenten nu niet waarom en op welke wijze er verbeterd moet 
worden. Het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg moet helpen bij het 
realiseren van het cyclisch werken in de hele organisatie. De invoering 
hiervan verloopt te traag waardoor nog te weinig verbeteringen 
zichtbaar zijn in de onderwijsprocessen.  
 
We beoordelen de kwaliteitscultuur van het DaCapo College als 
onvoldoende. Door het ontbreken van onderwijskundig leiderschap 
wordt te weinig sturing gegeven aan de onderwijsprocessen op een 
deel van de afdelingen. Er wordt niet gezamenlijk gewerkt aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit en er wordt in onvoldoende 
mate gestuurd op professionalisering van de medewerkers. 
 
We zien wel verbeteringen in de standaard KA3 ( Verantwoording en 
dialoog) en beoordelen deze nu als Voldoende. 
Met de raad van toezicht en de gmr zijn de professionele relaties 
hersteld en beide geledingen bieden ruimte voor dialoog en 
tegenspraak aan het bestuur. Het bestuur verantwoordt zich in 
voldoende mate aan interne en externe belanghebbenden. Bij de 
financiële verantwoording is er wel een tekortkoming die hersteld 
moet worden. Het bestuursverslag moet volledig zijn. In het verslag 
van de intern toezichthouder ontbreekt de verantwoording over het 
toezicht op de doelmatige besteding van rijksmiddelen. Wij 
verwachten dat dit in het eerstvolgende bestuursverslag wordt 
hersteld. 
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De standaarden Continuïteit en Rechtmatigheid bij Financieel beheer 
beoordelen wij als Voldoende. Voor doelmatigheid geven wij geen 
beoordeling. Zoals hierboven aangegeven is er wel een tekortkoming 
bij de financiële verantwoording. 
 
Het bestuur heeft voldoende middelen om nu en in de nabije 
toekomst aan haar verplichtingen te voldoen. De uitgaven waren de 
afgelopen jaren wel groter dan de inkomsten. Door de reserves gaf dit 
tot nu toe geen problemen voor de financiële continuïteit. 
Bovendien zet het bestuur stappen om de controlemechanismen voor 
het financieel beheer te verbeteren. 
 
Daarnaast kunnen onder andere de volgende zaken beter. 
De kwaliteit van de meerjarenbegroting dient te worden verbeterd 
door een concrete koppeling aan te brengen tussen de 
meerjarenbegroting en het daaraan ten grondslag liggende 
onderwijsconcept en personeelsformatieplan. Wij vragen het bestuur 
nadrukkelijk deze koppeling in de eerstvolgende meerjarenbegroting 
tot uitdrukking te brengen. Daarnaast kan de informatiewaarde van 
de continuïteitsparagraaf op onderdelen worden verbeterd. Het gaat 
daarbij met name om de rapportage over de aanwezigheid en werking 
van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en om het de 
rapportage van het toezichthoudend orgaan. 
 
Vervolg 
Het bestuur krijgt de opdracht om de tekortkomingen te herstellen. 
We monitoren het verbeterproces in voortgangsgesprekken en zullen 
indien nodig aanvullend onderzoek doen. Indien in januari 2021 niet 
voldoende voortgang wordt geconstateerd, zullen we, conform onze 
escalatieladder, de minister informeren. In juni 2021 zullen we een 
herstelonderzoek uitvoeren. 
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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  Onderzocht; niet beoordeeld 

FB3 Rechtmatigheid ● 

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek dat de inspectie eind 2017 
uitvoerde bij Stichting Da Capo, werden tekortkomingen 
geconstateerd in de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en 
Verantwoording en Dialoog (KA3). Tijdens het herstelonderzoek in 
januari 2019 waren deze tekortkomingen nog niet voldoende 
verbeterd. De inspectie heeft het toezicht verder verscherpt en van 
september tot november 2020 opnieuw een herstelonderzoek 
uitgevoerd. Omdat de inspectie ook risico's zag in de Kwaliteitscultuur 
(KA2) en Financieel Beheer (FB1en FB3) zijn deze 
standaarden toegevoegd aan dit herstelonderzoek. 
In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

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

• Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

• Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen/opleidingen? 

• Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op bestuursniveau en richt 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Bovenstaand figuur geeft weer hoe het herstelonderzoek bij Stichting 
DaCapo is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn 
onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. 
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We hebben gesproken met het bestuur, de raad van toezicht en de 
(G)MR. Ook spraken we met de projectgroep Kwaliteitszorg en andere 
projectleiders, docenten, leerlingen afdelingsleiders en de interim-
directie. 
Daarnaast is een herstelonderzoek uitgevoerd op de afdelingen 
vmbo-basis/kader en vmbo-gt. De resultaten daarvan staan in een 
afzonderlijk rapport. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer 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 de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. In de eerste 
cyclus van het vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we bij 
Kwaliteitszorg en Ambitie geen samenvattend oordeel, maar alleen 
oordelen op de afzonderlijke standaarden. 

Samenvattend oordeel 
In 2017 werden tijdens het vierjaarlijks onderzoek tekortkomingen 
geconstateerd in de bestuurlijke kwaliteit. Het bestuur kreeg hier 
herstelopdrachten voor. In het herstelonderzoek in 2019 werden de 
Kwaliteitszorg en de standaard Verantwoording en dialoog opnieuw 
als Onvoldoende beoordeeld. Het toezicht werd geïntensiveerd en de 
inspectie monitorde het herstel aan de hand van maandelijkse 
rapportages van het bestuur en door voortgangsgesprekken te 
voeren, zowel met het bestuur als de raad van toezicht en de GMR. 
Verstoorde verhoudingen tussen bestuur, scholen (GMR) en raad van 
toezicht belemmerden de voortgang, en per 1 februari 2020 heeft de 
raad van toezicht een nieuwe bestuurder a.i. aangesteld. 
Op 16 en 23 september 2020 onderzocht de inspectie of de 
bestuurlijke kwaliteit inmiddels weer aan de wettelijke vereisten 
voldoet. 
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Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en Dialoog en 
Financieel beheer 
Hoewel er een verbetering in de sturing op kwaliteitszorg zichtbaar is, 
is er op dit moment nog geen sprake van een functionerend cyclisch 
stelsel waarvanuit het onderwijs verbeterd wordt. Het bestuur heeft 
niet voldaan aan de herstelopdracht en we beoordelen de standaard 
opnieuw als Onvoldoende. 
Het bestuur heeft nog geen volledig zicht op wat er goed gaat en wat 
er niet goed gaat op de school en zorgt onvoldoende voor kritische 
analyses. Beschikbare data moeten beter van betekenis worden 
voorzien. 
 
De rapportages die het bestuur opstelt ten behoeve van de 
voortgangsgesprekken met de inspectie, bieden te weinig zicht op de 
werkelijke kwaliteit van het onderwijs:werkt het bestuur met een 
"stoplicht" weergave. Een groen licht betekent echter niet dat de 
standaard voldoet aan de gewenste kwaliteit, maar dat het proces 
volgens planning verloopt. De voortgangsrapportages zouden aan 
helderheid winnen als deze minder beschrijvend zouden zijn, 
resultaatdoelstellingen krijgen en meer kritische analyses en meetbare 
vervolgstappen zouden bevatten. 
 
De implementatie van het nieuwe Integrale kwaliteitszorgsysteem is 
vertraagd en het is zeker niet voor alle betrokkenen duidelijk hoe het 
nieuwe systeem gaat bijdragen aan verbetering van de 
onderwijsprocessen. Het bestuur heeft wel meer zicht op de 
resultaten doordat een extern bureau heeft geholpen de opbrengsten 
van de oorspronkelijke scholen mee te nemen in de berekeningen van 
de school als geheel. Concrete verbeterplannen van secties en/of 
afdelingen zijn er echter nog niet. 
 
Op het gebied van de kwaliteitscultuur heeft het bestuur veel 
inspanningen verricht om de organisatie transparanter te maken. We 
zien een voorzichtig herstel van vertrouwen. We constateren echter 
dat er te weinig resultaat zichtbaar is van het bevorderen van een 
professionele cultuur: De functie van directeur VMBO is al enige tijd 
vacant en krachtig onderwijskundig leiderschap op afdelingsniveau 
ontbreekt. Ook worden er teveel lessen on(der)bevoegd gegeven. Er is 
geen helder scholingsplan dat gebaseerd is op geconstateerde 
tekortkomingen in bijvoorbeeld het didactisch handelen. We zien te 
weinig dat iedereen vanuit zijn eigen rol het onderwijs verbetert en we 
beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Onvoldoende. 
 
Op de standaard Verantwoording en dialoog zien we effecten van de 
inspanningen van het bestuur en de raad van toezicht en we 
beoordelen de standaard nu als Voldoende. Professionele relaties zijn 
hersteld en het bestuur heeft voldoende gelegenheid voor dialoog en 
tegenspraak gerealiseerd. Ook verantwoordt het bestuur zich in 
voldoende mate aan interne en externe betrokkenen. 
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De intern toezichthouder moet wel zich wel verantwoorden over het 
toezicht op een doelmatige besteding van middelen. 
 
Wij beoordelen het financieel beheer als Voldoende. Wij zien op dit 
moment geen financiële risico’s die het voortbestaan van de stichting 
binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen. Er zijn wel een 
aantal zaken die beter kunnen. 
 
De kwaliteit van de meerjarenbegroting dient te worden verbeterd 
door een concrete koppeling aan te brengen tussen de 
meerjarenbegroting en het daaraan ten grondslag liggende 
onderwijsconcept en personeelsformatieplan. Wij vragen het bestuur 
nadrukkelijk deze koppeling in de eerstvolgende meerjarenbegroting 
tot uitdrukking te brengen. 
 
Daarnaast kan de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf op 
onderdelen worden verbeterd. Het gaat daarbij met name om de 
rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem en om het de rapportage van 
het toezichthoudend orgaan. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 

KA1 Kwaliteitszorg 
Heeft het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert 
het op basis daarvan het onderwijs?  
We constateren dat er nog geen sprake is van een functionerend 
stelsel van kwaliteitszorg waarbij het bestuur voldoende zicht en grip 
heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur heeft niet 
voldaan aan de herstelopdracht en voldoet hiermee niet aan art. 23c 

WVO en art 24, 4e lid WVO. We beoordelen de standaard opnieuw als 
Onvoldoende en geven het bestuur opdracht de tekortkomingen te 
herstellen. 
 
Er is nog geen functionerend stelsel van kwaliteitszorg. 
Het bestuur heeft pas recent opdracht gegeven tot het beschrijven en 
invoeren van een stelsel van kwaliteitszorg dat op de scholen sturing 
op verbetering mogelijk maakt. 
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De top down implementatie van dit Integrale Kwaliteitszorgsysteem 
heeft echter vertraging opgelopen. Er is dus nog geen sprake van dat 
het bestuur de kwaliteit van het onderwijs vanuit dit stelsel kan 
bewaken en bevorderen. 
 
Zicht op resultaten is verbeterd. Zicht op onderwijsprocessen is 
onvoldoende. 
Het bestuur heeft het zicht op de kwaliteit van het onderwijs enigszins 
verbeterd maar dit is nog niet op het gewenste niveau en betreft ook 
niet de volledige breedte. De bestuurder laat zich beter informeren 
over resultaten. Er is een datateam ingesteld dat gegevens over de 
resultaten verzamelt. Omdat intern de capaciteit ontbrak om de 
opbrengsten goed te berekenen na de samenvoeging van de 
BRINnummers, heeft een extern bureau heeft de resultaten in kaart 
gebracht. De verwachting is dat het datateam dit over enige tijd ook 
zelfstandig kan doen. 
 
Verbeterproces verloopt te traag. 
Uit de voortgangsrapportages en het herstelonderzoek blijkt dat het 
bestuur onvoldoende gericht werkt aan verbetering. Oorzaken van 
tekortschietende kwaliteit worden niet voldoende geanalyseerd en 
verbeteringen niet altijd doelgericht doorgevoerd. Het is voor het 
personeel niet duidelijk waarom en hoe er gewerkt moet worden aan 
verbeteringen, en wat hiervan het beoogde resultaat is. 
 
Bij het herstelonderzoek op de afdelingen, dat gelijktijdig met het 
herstelonderzoek op bestuursniveau plaatsvond, is gebleken dat de 
onderwijskwaliteit nog steeds van onvoldoende niveau is. Hoewel we 
verbeteringen zien in het Zicht op de ontwikkeling van leerlingen en 
de begeleiding, zijn de Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en de 
standaard Toetsing en afsluiting op schoolniveau  nog steeds 
onvoldoende, en is niet voldaan aan de herstelopdracht voor de 
tekortkoming bij Didactisch handelen. Het bestuur is er niet in 
geslaagd de meeste noodzakelijke verbeteringen binnen de gestelde 
termijn door te voeren. 
Hoewel er meer zicht is op de opbrengsten, ontbreken goede analyses 
en verbeteracties    
 
“Leren Verbeteren”, en de onderwijskundige expert die is 
binnengehaald om het nieuwe onderwijsconcept vorm te geven 
hebben samen met afdelingsleiders in kaart gebracht waar de 
leskwaliteit tekortschiet. Deze inventarisatie leidt bij het bestuur 
slechts tot de conclusie dat het een divers beeld van de leskwaliteit 
oplevert. Het heeft nog niet geleid tot een duidelijke analyse en 
verbeterplan door bijvoorbeeld een gericht scholingsaanbod. 
 
Secties worden dit jaar sterker gepositioneerd. Deze ontwikkeling 
staat echter nog aan het begin. Er zijn grote verschillen tussen secties 
zowel op het gebied van samenwerking als in het zelfreflecterend 
vermogen van docenten. 
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Verbeterplannen komen moeizaam tot stand en zijn van wisselende 
kwaliteit. De goede wil is zeker aanwezig maar er ontbreekt soms ook 
een voldoende kritische houding. 
 
Het bestuur voldoet niet aan alle overige onderzochte wettelijke 
eisen. 
Het schoolplan en de schoolgids voldoen niet aan de wettelijke eisen. 
Het managementstatuut is verlopen en het bestuur dient voor een 
geldig statuut te zorgen. Het bestuur krijgt hier herstelopdrachten 
voor.  
       
KA2 Kwaliteitscultuur 
Het bestuur en de scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur 
en functioneren transparant en integer. 
Omdat we tijdens het verscherpt toezicht het afgelopen jaar risico's 
zagen in de Kwaliteitscultuur, hebben we deze standaard toegevoegd 
aan het herstelonderzoek. Hoewel we zien dat vrijwel iedereen heel 
hard werkt om zijn of haar bijdrage te leveren aan beter onderwijs, 
constateren we ook dat er geen sprake is van een professionele 
cultuur waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan die verbetering. We 
beoordelen de standaard als Onvoldoende en lichten ons oordeel 
hieronder toe. 
 
Code goed bestuur wordt toegepast. Er is herstel te zien van een 
integere en transparante organisatie. 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur, en legt uit 
wanneer het daarvan afwijkt. Door de inspanningen van het bestuur is 
men op weg naar een integere en transparantere 
organisatiecultuur. We zien een voorzichtig herstel van professionele 
relaties, een verbetering van de interne communicatie en een grotere 
zichtbaarheid van bestuur en schoolleiding in de school. Het 
terugwinnen van het vertrouwen kost echter tijd. 
 
Er is onvoldoende sprake van in gezamenlijkheid verbeteren. 
We zien dat veel docenten hard proberen het goede te doen, maar 
wat dan het goede is, is vaak onbekend en zeker geen gedeeld begrip. 
We zien overigens ook medewerkers die deze vanzelfsprekendheid 
missen en daar te weinig op worden aangesproken. 
 
Docenten worden nu overspoeld met berichten over noodzakelijke 
verbeteringen en gewenste veranderingen in gedrag en het is voor 
hen moeilijk om daarin de lijn te ontdekken. Dit maakt dat we nog 
niet kunnen spreken van duidelijkheid over ieders rol in het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
 
Onderwijskundig leiderschap ontbreekt. 
We zien dat het ontbreekt aan krachtig en eenduidig onderwijskundig 
leiderschap. Een sterkere en uniforme aansturing verschaft docenten 
helderheid over wat er van hen verwacht wordt. De onduidelijkheid 
kost veel energie, en indirect gaat dit ten koste van leerlingen. 
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Als docenten weten wat ze moeten doen, kunnen ze zich daar 
volledig op richten en dat maakt het onderwijsproces beter en 
effectiever. 
 
Ook op het niveau van de schoolleiding moet geborgd worden dat 
afspraken worden nagekomen. We zien hier dat afdelingsleiders eigen 
keuzes maken (zoals een afwijkende herkansingsregeling), 
ongetwijfeld vanuit hun betrokkenheid bij hun leerlingen, maar die 
niet bijdragen aan de zorgvuldigheid van processen en het 
gezamenlijk verbeteren van de onderwijskwaliteit. Verschillen tussen 
de afdelingen in de kwaliteit van het onderwijskundig leiderschap 
zorgen voor verwarring en verhinderen dat de nodige verbeteringen 
snel en adequaat worden doorgevoerd. 
 
Er zijn teveel on(der)bevoegd gegeven lessen 
Daarnaast zien we dat het DaCapo College een meer dan gemiddeld 
aantal lessen door on(der) bevoegde docenten geeft. Het bestuur 
dient zich verder in te spannen om bevoegd personeel aan te trekken 
of aangestelde docenten de juiste bevoegdheden te laten halen. 
 
Herstel van verbinding en vertrouwen. 
De bestuurder heeft vooral veel resultaat behaald bij het verbinden 
van mensen, en het terugwinnen van vertrouwen in de organisatie. 
Maar er valt nog veel te winnen aan professionele houding en het 
nakomen van afspraken in de scholen. 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
Het bestuur en de scholen leggen intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren 
daarover actief een dialoog. 
Bij de Verantwoording en dialoog zien we verbeteringen. We 
beoordelen de standaard als Voldoende. 

Voldoende tegenspraak 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit 
gebeurt in ieder geval door de ouders en personeel te betrekken bij 
beleids- en besluitvorming. 
 
Leerlingen moeten worden betrokken bij medezeggenschap 
De professionele relatie met de (g)mr is hersteld. De (g)mr wordt tijdig 
geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming. De mr is tevreden 
over de transparantie, en laat zich ook voldoende ondersteunen door 
bijvoorbeeld de vakbond om zodoende een volwaardige kritische 
tegenspraak te borgen. Het bestuur moet echter nog wel zorgdragen 
voor het actief betrekken van leerlingen in de medezeggenschapsraad 
en krijgt hiervoor een herstelopdracht. 
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Externe verantwoording is op orde. 
Het bestuur heeft zich in het jaarverslag op toegankelijke wijze 
verantwoord en verantwoordt zich aan de overheid en 
belanghebbenden via scholen op de kaart. 
 
Interne verantwoording en dialoog is verbeterd maar mag nog 
scherper. 
Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Deze 
verantwoording kan verbeteren als de stoplichtrapportages naast 
zicht op ondernomen acties ook zicht geven op al dan niet behaalde 
resultaten. Deze rapportages bieden de intern toezichthouder nu te 
weinig handvatten en de raad van toezicht zou zich hier kritischer 
moeten opstellen.  Ondanks opmerkingen van de inspectie hierover in 
de voortgangsgesprekken, zien we hierin geen verbetering. 
 
We zien dat de raad van toezicht reflecties op het verleden gebruikt 
om de eigen positie professioneler in te vullen. De interventies tijdens 
de bestuurscrisis hebben een verbetering gebracht. De huidige 
situatie kent weer normale professionele relaties. Ook het overleg 
tussen (g)mr en raad van toezicht is weer opgepakt en 
genormaliseerd. 
 
We wijzen er hier echter ook op dat de kwaliteit op bestuursniveau 
voor het derde achtereenvolgende jaar als Onvoldoende is 
beoordeeld. Dit vraagt van het intern toezicht een pro-actieve en 
kritische houding zodat verdere escalatie kan uitblijven. 
  
Interne communicatie is verbeterd 
We zien dat de interne communicatie sterk is verbeterd door een 
grotere zichtbaarheid van het bestuur en tweewekelijkse 
nieuwbulletins waarin de medewerkers op de hoogte worden 
gebracht van ontwikkelingen. Doordat de bestuurder vaak aanwezig is 
in de scholen, is de benaderbaarheid vergroot en wordt vaker en 
laagdrempeliger het gesprek gevoerd over onderwijs.    

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 14/21



2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. 
 
Voor financieel beheer hanteren wij uitsluitend de oordelen 
Voldoende en Onvoldoende. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid voldoende zijn. Wij geven 
geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk 
aanleiding voor is. 

Financiële continuiteit 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. Wij hebben 
geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Wel zien wij belangrijke 
aandachtspunten. 
 
Wij constateren dat de eind 2019 goedgekeurde meerjarenbegroting 
beleidsarm is en onvoldoende informatiewaarde biedt. Het bestuur 
onderkent dat deze begroting geen realistisch beeld geeft. We hebben 
er daarom voor gekozen de daarop gebaseerde kengetallen niet op te 
nemen in dit rapport. De kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en 
weerstandsvermogen liggen per eind 2019 ruim boven de 
signaleringswaarden van de inspectie. 
 
De stichting heeft de afgelopen jaren aanzienlijke negatieve 
exploitatieresultaten gerealiseerd. Veel negatiever dan waarmee in de 
begrotingen rekening werd gehouden. Dit heeft geleid tot een 
aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van de stichting 
maar ook tot bezorgdheid bij ons over het opereren van de stichting 
binnen haar financiële kader. Uit de gesprekken die wij eind 2019 en 
begin 2020 met het bestuur, staffunctionarissen en de raad van 
toezicht hebben gevoerd, bleek dat er onvoldoende sprake was van 
goed functionerende sturings- en beheersingsmechanismen. Naar 
aanleiding daarvan zijn aanvullende gesprekken gevoerd in mei en 
november 2020. 
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Na de bestuurderswissel aan het begin van 2020 is onder andere 
besloten om veranderingen door te voeren in de bedrijfsvoering en 
administratieve organisatie. Dit vroeg om aanvullende uitgaven en 
leidt er mede toe dat het exploitatieresultaat naar verwachting veel 
negatiever uitkomt dan begroot. Op basis van de rapportage over het 
derde kwartaal verwacht het bestuur 2020 af te sluiten met een 
negatief exploitatieresultaat van € 627.167. 
 
Het bestuur heeft aangegeven dat er beleid ontwikkeld moet worden 
om de (structurele) tekorten in de komende jaren te minimaliseren en 
de financiële positie gezond te houden. Mede gezien de verwachte 
daling van het aantal leerlingen bij zowel de stichting als in de regio, 
kan vergaande samenwerking met een andere instelling op termijn 
opportuun zijn. 
 
Wij constateren dat door de nieuwe koers in 2020 al diverse aspecten 
zijn verbeterd die de grip op het financieel beheer versterken. Het 
inbedden van het componentenstelsel, het beschikbaar hebben van 
een maandrapportage, het verbeteren van de kwaliteit van de 
kwartaalrapportage en aanpassingen in de inrichting van de 
ondersteuning zijn voorbeelden waaruit dit blijkt. Het inkoopbeleid 
(inclusief aanbestedingsprocedure en procuratieregeling) is in 
bewerking en is naar verwachting begin 2021 gereed. Een aspect dat 
zeker nog de nodige aandacht vraagt, mede in de risicoanalyse, is de 
overgang naar een nieuw taakbeleid en de financiële afhandeling van 
het vigerend taakbeleid sinds 2013. 
 
De stichting heeft momenteel een nieuwe meerjarenbegroting in 
voorbereiding. In een kaderbrief is uiteengezet waarmee op centraal 
en decentraal niveau rekening gehouden moet worden om een 
sluitende begroting te realiseren. Met name de cultuurverandering die 
wordt gevraagd door budgetverantwoordelijkheid op afdelingsniveau, 
stelt de stichting voor een behoorlijke uitdaging. De stichting acht het 
niet realistisch dat 2021 al afgesloten wordt zonder enig negatief 
exploitatieresultaat maar verwacht vanaf 2022 uit te komen op een 
sluitende begroting. Dit heeft mede te maken met het feit dat voor 
het schooljaar 2020-2021 diverse uitgaven vastliggen. 
 
In het bestuursverslag 2019 zagen wij onvoldoende koppeling tussen 
het onderwijsconcept, het personeelsformatieplan en de 
meerjarenbegroting. Wij vragen het bestuur nadrukkelijk deze 
koppeling tot uitdrukking te brengen in de eerstvolgende 
meerjarenbegroting en tijdig actie te ondernemen indien het 
terugbrengen van de personele omvang hierom vraagt. Daarnaast 
vragen wij het bestuur om ons proactief te informeren als negatieve 
financiële ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 
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Tot slot constateren wij dat de in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (Rjo) voorgeschreven elementen uit de 
continuïteitsparagraaf op een aantal onderdelen kan worden 
verbeterd in de volgende bestuursverslagen. Hoewel alle 
voorgeschreven elementen aanwezig zijn, kan de informatiewaarde 
op de hierna beschreven onderdelen beter. De rapportage met 
betrekking tot de aanwezigheid en werking van het risicobeheersings- 
en controlesysteem bevat een vrij abstracte omschrijving. In deze 
rapportage kan concreter worden aangegeven hoe dit systeem in de 
praktijk functioneert en welke resultaten er met het systeem zijn 
bereikt. Zeker in het kader van de hierboven beschreven 
ontwikkelingen is dit erg belangrijk. Datzelfde geldt voor de 
rapportage van het toezichthoudend orgaan. Het verslag van de intern 
toezichthouder bevat een uitgebreide beschrijving van de besproken 
onderwerpen. De verantwoording kan concreter waar het gaat om de 
wijze waarop de intern toezichthouder het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert over beleidsvraagstukken en financiële problematiek. Ook 
kan er meer aandacht worden besteed aan de met het handelen 
bereikte resultaten. 

Financiële doelmatigheid 

Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen wij dat het geld efficiënt wordt besteed en ten goede komt 
aan de door het bestuur gestelde onderwijsdoelen. 
 
Het bestuur onderkent dat het gebrek aan goede sturing en 
beheersing ertoe heeft geleid dat middelen mogelijk ondoelmatig zijn 
besteed. Wij hebben verschillende aspecten van doelmatigheid bij het 
bestuur aan de orde gesteld waaronder de beleidsrijkheid van de 
begroting, de effecten van krimp (afgelopen jaren is uitgegaan van 
een te optimistisch scenario over de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen gebaseerd op de aantrekkingskracht van het nieuwe 
gebouw) en de omvang en samenstelling van het personeelsbestand. 
Mede gezien de negatieve exploitatieresultaten in de afgelopen jaren, 
vragen wij het bestuur de komende jaren voldoende aandacht te 
hebben voor financiële doelmatigheid. 
 
Daarnaast verwachten wij dat in het bestuursverslag is opgenomen of 
en hoe de intern toezichthouder toezicht houdt op de doelmatige 
besteding van middelen. In de sectorwet is het toezien op de 
doelmatige besteding van overheidsgeld opgenomen als één van de 
taken van de intern toezichthouder. De intern toezichthouder moet 
hierover in het bestuursverslag verantwoording afleggen. Deze 
informatie ontbrak in het bestuursverslag over 2019. Wij verwachten 
dat de intern toezichthouder deze tekortkoming in het eerstvolgende 
bestuursverslag herstelt en wij zullen nagaan of dat is gebeurd. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Het bestuur heeft niet voldaan aan 
de herstelopdrachten voor KA1 ( 
Kwaliteitszorg). Daarnaast zien we 
tekortkomingen in de 
kwaliteitscultuur (KA2) en de 
wettelijke vereisten. 

Het bestuur stelt voor 1 december 
2020 een plan van aanpak op waarin 
staat hoe het bestuur de 
tekortkomingen op KA1 en KA2 en d 
wettelijke vereisten herstelt en hoe 
het de voortgang van de 
verbeteringen monitort. 
Ook staat in het plan hoe de 
kwaliteit van het onderwijs op de 
afdelingen wordt verbeterd en hoe 
deze verbeteringen worden 
gemonitord. 
Twee weken voorafgaand aan de 
voortgangsgesprekken en 
voorafgaand aan het 
herstelonderzoek stuurt het bestuur 
een voortgangsrapportage. 

Wij stellen een nieuw toezichtsplan 
op. Wij voeren 
voortgangsgesprekken met het 
bestuur, raad van toezicht en 
eventueel andere betrokkenen. 
Indien we risico’s zien in de 
voortgang, intensiveren we het 
toezicht en voeren dan ook andere 
toezichtsactiviteiten uit. 
Als in januari 2021 niet voldoende 
voortgang wordt geconstateerd, 
zullen we de minister informeren. 
Voor de zomervakantie van 2021 
voeren we een herstelonderzoek uit. 
 

Kwaliteitszorg (KA1) 
Het bestuur heeft in onvoldoende 
mate een stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht op basis waarvan zij de 
kwaliteit van het onderwijs borgt en 
verbetert. 
Hiermee voldoet het bestuur niet 
aan art.23a en 24, vierde lid WVO 

Het bestuur moet een stelsel van 
kwaliteitszorg hebben ingericht en 
op basis daarvan de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen borgen en 
verbeteren. 
In het derde kwartaal van 2021 
moeten de tekortkomingen zijn 
hersteld. 

Voor de zomervakantie van 2021 
voeren we een herstelonderzoek uit. 

Verantwoording en dialoog (KA3) 
In de medezeggenschapsraad zijn 
leerlingen niet vertegenwoordigd. 
Hiermee voldoet het bestuur niet 
aan art. 3.3b 3e lid WMS 

Het bestuur moet leerlingen 
betrekken bij beleids- en 
besluitvorming en zorgen dat zij deel 
uitmaken van de (G)MR. Het bestuur 
stuurt voor 1 december 2020 een 
bericht over de nieuwe 
samenstelling van de MR naar de 
inspectie. 

Wij controleren na 1 december of het 
bestuur aan deze herstelopdracht 
heeft voldaan. 

Financiële doelmatigheid (FB2) 
De verantwoording van de intern 
toezichthouder over het toezicht op 
de doelmatige besteding van 
middelen ontbreekt. Hiermee 
voldoet het bestuur niet aan art. 
24e1 lid 1c en 1e WVO 

Het bestuur zorgt ervoor dat 
de verantwoording over het intern 
toezicht op de doelmatige besteding 
van middelen voortaan in het 
bestuursverslag is opgenomen. 

Wij gaan in het eerstvolgende 
bestuursverslag na of deze 
tekortkoming is hersteld. 

Financiële rechtmatigheid 

Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Wettelijke eisen: 
Het schoolplan voldoet niet aan alle 
wettelijke eisen: informatie over 
omgaan met sponsorgeld, 
beschrijving veiligheidsbeleid, 
monitoring veiligheid en coördinatie 
van het anti-pestbeleid en beleid 
evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de schoolleiding 
ontbreekt. Hiermee voldoet het 
bestuur niet aan art. 24, derde lid 
onder d en e van de WVO. 
Omdat het huidige schoolplan door 
alle wijzigingen niet langer vigerend 
is, moet het bestuur een nieuw 
schoolplan opstellen. 

 
Het bestuur dient ervoor te zorgen 
dat het nieuwe schoolplan aan alle 
wettelijke eisen voldoet, en stuurt 
het schoolplan nadat het met 
instemming van de MR is 
vastgesteld,  voor 1 maart 2021 naar 
de inspectie 
 

 
Wij beoordelen na 1 maart 2021  of 
het nieuwe schoolplan voldoet aan 
de genoemde wettelijke eisen. 

Wettelijke eisen: 
De schoolgids voldoet niet aan de 
wettelijke eisen: 
Informatie over het percentage 
leerlingen dat doorstroomt naar een 
hoger leerjaar of een ander soort 
onderwijs en het percentage 
leerlingen dat de school zonder 
diploma verlaat en het percentage 
leerlingen dat voor het eindexamen 
slaagt ontbreekt. Hiermee voldoet 
het bestuur niet aan art. 24a WVO. 

Het bestuur dient ervoor te zorgen 
dat de schoolgids 2020/2021 aan alle 
wettelijke eisen voldoet en stuurt de 
bijgestelde schoolgids voor 1 
december 2020 naar de inspectie. 

Wij beoordelen na 1 december 2020 
of de aangepaste schoolgids voldoet 
aan de genoemde wettelijke eis. 

Managementstatuut: Het 
managementstatuut is in 2017 
verlopen. Het bestuur voldoet 
hiermee niet aan art.32c WVO. 

Het bestuur dient een nieuw 
managementstatuut op te stellen en 
dit voor 1 december 2020 naar de 
inspectie te sturen. 

Wij controleren na 1 december 2020 
of dit is gebeurd. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Het bestuur heeft kennis genomen van de bevindingen van de 
Inspectie van het onderwijs m.b.t. het herstelonderzoek van 
september jl. Het bestuur herkent en erkent de door de Inspectie 
geconstateerde tekortkomingen, zoals die zijn opgenomen in het 
rapport. 
 
Het bestuur erkent de traagheid, gezien over de jaren vanaf 2017. 
Sinds maart 2020 is de interimbestuurder aangetreden en er is, zoals 
ook de Inspectie in een aantal passages in het rapport aangeeft, op 
veel zaken vooruitgang geboekt c.q. zijn enkele herstelopdrachten 
reeds daadwerkelijk afgerond. Sinds half maart hebben we wereldwijd 
te maken met het Coronavirus, waardoor er van een ‘normale’ gang 
van zaken geen sprake is. Corona vraagt ook op DaCapo veel 
inspanningen van het personeel en het bestuur constateert dat 
daardoor de verbeteringen niet allemaal in het gewenste tempo 
gerealiseerd kunnen worden. De span- en veerkracht heeft zijn 
grenzen en ook bij DaCapo acteert het personeel op de grenzen van 
het mogelijke. Het bestuur vraagt de inspectie dit ook in ogenschouw 
te willen nemen, mede op basis van onderzoeken m.b.t. het Voorgezet 
onderwijs tijdens Covid-19, waarover in de Nieuwsbrief van de 
Inspectie d.d. 27-11-2020 wordt gerapporteerd. 
 
 
F.C.M. Neefs 
Bestuurder a.i. Stichting DaCapo 
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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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