
Katholieke 
Scholenstichting Fectio 

Onderzoek bestuur en scholen 
 
Vierjaarlijks onderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 31 augustus 2022 



Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij Fectio 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? 
De besturingsfilosofie van Fectio is helder en werkt door binnen de 
gehele stichting. Het bestuur zorgt voor kaders, waarbinnen de 
scholen ruimte krijgen voor eigen invulling. Waar nodig ontzorgt het 
bestuur. We zien een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de 
stichting. Dit heeft tot gevolg dat er onder het personeel mobiliteit 
ontstaat. Daarnaast is er sprake van deugdelijk financieel beheer. 

Wat kan beter? 
Het bestuur kan de doelen en ambities concreter maken, waardoor 
scherpere evaluaties mogelijk zijn. Bovendien kan het hier de 
financiële middelen aan koppelen, waarmee de meerjarenbegroting 
beleidsrijk wordt en de verslaglegging ervan verbetert. 
Daarnaast kan het bestuur beter verankeren hoe het zich 
verantwoordt rondom 'Onderwijs 10-14'. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig zijn. Een onderdeel 
is niet volledig opgenomen, namelijk een voldoende beschrijving van 
het intern risico-beheersingssysteem. 
 
Vervolg 
Wij vertrouwen erop dat de verantwoording van het bestuur in het 
eerstvolgende bestuursverslag volledig is. 

Bestuur: Fectio 
Bestuursnummer: 43318 
Sector: Primair Onderwijs 
 
Aantal scholen onder bestuur: 12 
 
Totaal aantal leerlingen: 2621 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
Van Harte School - 11LJ 
Onderwijs 10-14 
 
Lijst met scholen met ander type 
onderzoek 
De Vonk - 05GH (onderzoek goede 
school) 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 2/13



Inhoudsopgave 

1. 4 Opzet van het vierjaarlijks onderzoek 

2. 6 Resultaten vierjaarlijks onderzoek bestuur 

2.1. 6 Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

2.2. 9 Afspraken over vervolgtoezicht 

3. 11 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 3/13



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 de periode mei-juni 2022 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Katholieke Scholenstichting 
Fectio (Fectio). In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende 
onderzoeksvragen centraal: 
 
Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen, 
opleidingen en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én 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. 

Onderzoeks- en verificatie-activiteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek bij Fectio hebben we op maat 
ingericht. Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
verificatie-activiteiten uitgevoerd op school- en bestuursniveau. 
 
We hebben gesprekken gevoerd met delegaties van de 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), Raad van 
Toezicht en het directeurenteam (DT). Daarnaast hebben we een 
onderzoek naar Goede school uitgevoerd op De Vonk en op deze 
school tevens verificatie-activiteiten uitgevoerd. Verder zijn we op de 
Van Harte School en bij Onderwijs 10-14 geweest. 
 
Naast de reguliere onderzoeksvragen hebben we ook onderzocht hoe 
de missie van het bestuur Ruimte voor talent, groei en lef doorwerkt 
in de praktijk. 
 
Voor de beoordeling van het financieel beheer hebben we gekeken 
naar de jaarverslaggeving en de daarin opgenomen kengetallen, 
begroting en prognoses. 
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Onderzoeken op school 
We kunnen op het verzoek van het bestuur en scholen een onderzoek 
uitvoeren om te bepalen of er sprake is van een school met de 
waardering Goed. 
Het bestuur heeft dit verzoek gedaan voor De Vonk. Daar hebben we 
op 7 juni 2022 een onderzoek naar een Goede school uitgevoerd. 
Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de zelfevaluatie 
die het bestuur heeft gedaan. Waar we de zelfevaluatie slechts hebben 
geverifieerd, vermelden we dit in het rapport. Dat apart opgemaakte 
rapport is te vinden op onze website. We hebben De Vonk inderdaad 
de waardering Goed kunnen geven. 
 
Waar relevant verwijzen we in dit rapport van het vierjaarlijks 
onderzoek naar het schoolrapport. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer 
'Overige wettelijke vereisten' (zie Onderzoekskader 2021). 
 
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. 
 
We hebben in het startgesprek een binnengekomen signaal met het 
bestuur besproken. Dit vraagt geen verdere opvolging. 
 
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 beoordelende kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie van Fectio in zijn totaal als Voldoende. Het bestuur zorgt voor 
een raamwerk waarbinnen de scholen autonoom kunnen opereren, 
terwijl er toch sprake is van een verbondenheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen de scholen. Het bestuur ontzorgt de 
scholen, maar stuurt bij wanneer nodig. We hebben ervaren dat de 
missie van het bestuur ruimte voor talent, lef en groei doorwerkt 
binnen de gehele organisatie. 
 
Context 
Onlangs is er een nieuwe bestuurder gestart bij Fectio, die het 
vastgestelde beleid verder kan doorvoeren en daarbij eigen accenten 
kan leggen. 

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: Het bestuur stelt de kaders vast. 
 
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur zorgt voor 
de voorwaarden om op de scholen tot goed onderwijs te komen. De 
ambities van het bestuur worden vertaald in het begrip 'ruimte'. Zo 
biedt het de scholen enerzijds ruimte om zichzelf te zijn, maar heeft 
het anderzijds heldere doelen geformuleerd. De scholen krijgen 
hiermee de ruimte om op hun eigen wijze goed onderwijs te bieden. 
Via diverse instrumenten houdt het bestuur daar zicht op. Aan de 
hand van zelfevaluaties van de scholen en bilaterale gesprekken zet 
het bestuur dit zicht om in sturing, wanneer de basiskwaliteit in het 
geding komt. Het bestuur richt zijn vizier vooral op scholen waar er 
omstandigheden zijn die de basiskwaliteit bedreigen. We hebben dat 
gezien op de Van Harte School, waar we met name hebben gekeken 
naar onze standaard 'zicht op ontwikkeling' en hoe het bestuur hier de 
school de juiste kant op gestuurd heeft. 
 
Door ruimte te bieden, stimuleert het bestuur de scholen om de 
basiskwaliteit te ontstijgen. Dat hebben we op De Vonk gezien, die we 
de waardering Goed hebben kunnen geven. 

Een aandachtspunt voor het bestuur is om de eigen ambities van 
kwaliteit concreet te maken en daar financiële middelen aan te 
koppelen. We zien dit nog niet terug in de meerjarenbegroting. 
Het is belangrijk dat besturen hun financiële toekomst goed in beeld 
hebben en hun uitgaven aanpassen aan hun inkomsten. Daarom is het 
verplicht om zowel een meerjarenbalans als een meerjarenraming van 
baten en lasten in het bestuursverslag op te nemen. Zo kunnen 
belanghebbenden zien dat het bestuur op een juiste manier begroot 
en er blijk van geeft te weten wat haar in de toekomst staat te 
wachten. 
De informatiewaarde van de toelichting die het bestuur in haar 
bestuursverslag geeft kan volgens ons worden verbeterd. 
We hebben geconstateerd in het jaarverslag dat het overzicht van de 
bezetting van het personeel in FTE ontbreekt. De daling van FTE is 
daardoor niet gespecificeerd. 
We hebben overigens vastgesteld dat de bovenstaande punten al wel 
in het voorlopige jaarverslag van 2021 zijn opgenomen. 
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BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur: Ruimte voor eigenheid in 
verbondenheid. 

Wij waarderen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur bij Fectio 
als Goed. De wijze waarop het bestuur uitvoering geeft aan het 
bestuursbeleid en de professionele cultuur die daar aan ten grondslag 
ligt, hebben we tijdens ons onderzoek ervaren. We zien een grote 
betrokkenheid op zowel school- als bestuursniveau. Het bestuur staat 
dicht bij de scholen en binnen de scholen is sprake van een 'Fectio-
gevoel'. 

De directeuren die wij gesproken hebben, geven aan dat er sprake is 
van een gedeelde verantwoordelijkheid. We zien dit bijvoorbeeld 
terug bij de nieuwe directeuren, die een 'maatje' toegewezen krijgen 
om binnen de kaders van Fectio hun eigen ruimte te pakken. De 
gedeelde verantwoordelijkheid hebben we ook ervaren op de scholen 
waar we verificatie-activiteiten uitvoerden. Het bestuur ontzorgt de 
scholen. Tijdens de regelmatig gevoerde bilaterale overleggen haalt 
het bestuur informatie op, waarmee ze kan bepalen in hoeverre er 
ondersteuning nodig is. Vervolgens wordt dat georganiseerd. Het 
bestuur geeft aan vooral in kaders te denken en niet in formats. Dat 
betekent maatwerk voor iedere school. 

Een mooi voorbeeld van de goede kwaliteitscultuur is de mobiliteit 
binnen Fectio. Wat startte bij de directeuren, krijgt een vervolg onder 
de rest van het personeel. In ons gesprek met de GMR kregen we te 
horen dat er binnen de gehele stichting sprake is van een 'Fectio-
gevoel'. Het bestuur heeft hier in een stimulerende rol. Het 'Fectio-
gevoel' hebben wij ook gemerkt in de wijze waarop alle geledingen 
binnen Fectio (RvT, GMR, DT, bestuur en bestuursbureau) met elkaar in 
contact staan en in gezamenlijkheid de missie en visie van Fectio 
willen uitvoeren. 

De Raad van Toezicht (RvT) werkt vanuit vertrouwen en houdt zicht op 
de onderwijskwaliteit en de financiële middelen. In het 
bestuursverslag 2020 doet de RvT daar beperkt verslag van. Daardoor 
wordt onvoldoende duidelijk hoe hij het bestuur ondersteunt bij 
beleidsvraagstukken en financiële problematiek en welke resultaten 
met het toezicht zijn bereikt. In het voorlopig verslag van 2021 zien we 
dit al wel opgenomen. 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog : Het bestuur voert 
bilaterale overleggen 
 
We beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog als 
Voldoende. Daar geven we echter wel een herstelopdracht bij met 
betrekking tot de verslaglegging van het interne 
risicobeheersingssysteem. We vertrouwen er op dat het bestuur dit 
snel herstelt. 
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Van een bestuur verwachten wij dat zij systematisch stilstaat bij het 
benoemen van risico’s. Wij willen graag zien dat de risico 
inventarisatie binnen de organisatie is verankerd. Daarnaast willen we 
zien hoe het bestuur het risicobeheerssysteem in de praktijk toepast 
en waar nodig aanpast. Onderdelen van de rapportage over de 
aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem kunnen uitgebreider worden opgenomen in het 
bestuursverslag. 

Via bilaterale overleggen houdt het bestuur zicht op de kwaliteit van 
de scholen en weet het bestuur hoe het de scholen kan ontzorgen. Via 
een uitgebreide managementrapportage brengen de scholen hun 
kwaliteit in beeld voor het bestuur. Deze rapportages samen zorgen 
voor een Fectio-beeld dat het bestuur ter verantwoording voorlegt bij 
de RvT. De RvT zorgt voor zijn 'checks and balances', door scholen te 
bezoeken, in gesprek te gaan met ouders en directeuren. Daarnaast 
heeft de RvT ook twee maal per jaar overleg met de GMR. Daarbij 
heerst het motto 'we trekken samen op, maar ieder vanuit de eigen 
rol'. 
 
Fectio heeft samen met de Stichting Open Oecumenische Scholen 
Voortgezet Onderwijs Houten (het VO-bestuur) 'Onderwijs 10-14' 
opgezet. Beide besturen en de betrokken scholen voeren hierover de 
dialoog. Getalsmatig maken nu vooral leerlingen die ingeschreven 
staan bij het VO gebruik van Onderwijs 10-14. Daarom is het voor 
Fectio belangrijk om juist ook haar rol te blijven te pakken in dit 
initiatief en ten aanzien van de leerlingen die onder haar 
verantwoordelijkheid vallen. 
Er liggen kansen voor Fectio om te verduidelijken voor welke 
basisschoolleerlingen Onderwijs 10-14 is bedoeld en hoe meer scholen 
hiervan kunnen profiteren. De basisschoolleerlingen van Onderwijs 
10-14 staan ingeschreven bij de Van Harte School. De school kan 
zich echter niet over deze leerlingen verantwoorden naar de inspectie, 
omdat de monitor- en toetsgegevens aanwezig zijn bij Onderwijs 
10-14. Onderwijs 10-14 heeft wel zicht op de ontwikkeling van alle 
leerlingen die haar toevertrouwd zijn. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We hanteren bij Fectio voor het vervolgtoezicht 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 die in onderstaand schema staat vermeld. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

BKA3 
Art. 4, lid 4 Rjo 
Continuïteitsparagraaf 

Het bestuur zorgt ervoor dat een 
betere beschrijving  van het intern 
risico-beheersingssysteem in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving is 
opgenomen. 

Wij vertrouwen er op dat het bestuur 
dit onvolledige onderdeel in de 
eerstvolgende jaarverslaggeving 
opneemt. 
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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 wil de onderzoekscommissie bedanken voor de wijze 
waarop zij het vierjaarlijks onderzoek heeft uitgevoerd. Alle 
betrokkenen hebben aangegeven dat de gesprekken en bezoeken 
prettig zijn verlopen. De nieuwsgierigheid naar onze stichting en het 
open karakter van de gesprekken werden als zeer constructief en 
positief ervaren. 
 
 
Fectio heeft een grote verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van 
kinderen, wij vinden het daarom van essentieel belang dat wij zicht 
hebben op de ontwikkeling van kinderen. Dit begint in de klas, maar 
moet ook structureel de aandacht van het bestuur en de 
toezichthouders hebben. Fectio heeft daar op verschillende manieren 
in geïnvesteerd en is verheugd dat BKA2 Uitvoering en 
Kwaliteitscultuur door de inspectie met een goed wordt beoordeeld. 
Wij zullen blijvend investeren in de wijze waarop wij zicht houden op 
ontwikkeling, zonder te vervallen in onnodige bureaucratische 
activiteiten. 
 
De komende maanden gaan we binnen Fectio aan de slag met de 
koers voor de komende jaren. De basis zijn de waarde en ambities uit 
het huidige strategische beleid. Bij het opstellen van de koers zullen 
we aandacht hebben voor; 

• De belangrijke ontwikkelingen in en rond het onderwijs en Fectio 
in het bijzonder; 

• De betekenis van de ontwikkelingen voor de toekomst van ons 
onderwijs en onze organisatie; 

• En wat dat betekent voor onze koers, onze inrichting van het 
onderwijs en onze organisatie; 

• Hoe we daaraan gaan werken En hoe we zien of het ons lukt. 
Door deze vragen te beantwoorden zullen de ambities concreter 
worden en worden gekoppeld aan financiële middelen. Bij de koers 
2023-2026 zullen wij risico-inventarisatie en beheersmaatregelen 
opstellen. Jaarlijks zullen we bij het evalueren van de koers, ook de 
risico's evalueren en indien nodig bijstellen. 
 
Wij starten in 2022-2023 het derde jaar van het 10-14 initiatief. Een 
aanbod dat tot nu toe een aanvulling is in het totale palet van 
onderwijsaanbod in de regio. De samenwerking met het VO loopt op 
bestuursniveau goed, elke 6 weken is er een overleg tussen teamleider 
van Onderwijs 10-14 en de bestuurders van VO en Fectio. Wij zien het 
als kans om de ervaringen van Onderwijs 10-14 verder te delen met de 
gehele stichting en met het VO-onderwijs. De verbinding met de Van 
Harte School zullen wij aandacht geven en borgen.Binnen de 
werkwijze rondom audits en het bespreken van zelfevaluaties zal 
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Onderwijs 10-14 een duidelijke plek krijgen. 
 
Zoals beschreven heeft Fectio een grote verantwoordelijkheid in de 
ontwikkeling van kinderen en daarvoor hebben wij professionals 
nodig die zich blijvend professionaliseren en autonomie ervaren om 
hun werk uit te voeren. Wij hebben die professionals en zullen naast 
de aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, ook aandacht hebben 
voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Hiermee blijven wij 
continu bouwen aan toekomstbestendig en kwalitatief goed 
onderwijs!" 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 12/13



Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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