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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij SALTO 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). 
 
Context 
SALTO draagt de verantwoordelijkheid voor 19 basisscholen, 2 scholen 
voor speciaal basisonderwijs en 1 internationale afdeling met 2 
locaties. Deze scholen staan allen in de gemeente Eindhoven. 
De missie van SALTO luidt als volgt: "SALTO: Samen Actief Leren 
Talenten Ontwikkelen". Het onderwijs wordt daarbij ingericht vanuit 
de kernwaarden: Toegankelijk, talentvol en toekomstgericht. 
SALTO heeft de afgelopen periode te maken gehad met een aantal 
personeelswisselingen op zowel bestuurs- alsook schoolniveau. Deze 
ontwikkelingen zijn van invloed geweest op de continuïteit binnen de 
organisatie en hebben voor de nodige onrust gezorgd. Vragen of de 
ingeslagen weg wordt voortgezet of er wellicht een nieuwe koers 
wordt uitgestippeld speelden daarbij een rol. Voorafgaand aan de 
huidige bestuurder zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheden en 
werkzaamheden namelijk waargenomen door een interim bestuur. 
Onder het interim bestuur is het huidige en vrij recente koersplan 
opgesteld. De huidige bestuurder is sinds januari 2021 werkzaam, de 
directeur onderwijs en kwaliteit sinds september 2021 en de functie 
directeur bedrijfsvoering is nog vacant. 
 

Wat gaat goed? 
Het bestuur zorgt voor onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit 
en stuurt op verbetering waar dat nodig is. Er is een basis voor een 
professionele cultuur waarmee samenwerken, leren en verbeteren 
van het onderwijs wordt bevorderd. Ook is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer. 
 
Wat kan beter? 
We zien dat het stelsel van kwaliteitszorg er vooral op gericht is om 
risico's in beeld te brengen. Het bestuur heeft nog minder zicht op het 
beleid, de uitvoering en de effecten van ontwikkelingen waarmee de 
scholen meer dan de basiskwaliteit realiseren. 

Bestuur: SALTO Stichting voor 
Algemeen Toegankelijk Onderwijs 
Eindhoven e.o. 
Bestuursnummer: 41248 
Sector: PO 
 
Aantal scholen onder bestuur: 
19 basisscholen 
2 scholen voor speciaal 
basisonderwijs 
1 internationale afdeling (2 locaties) 
 
Totaal aantal leerlingen: 
6509 leerlingen (teldatum 1 oktober 
2020) 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
12EP|C1 sbo-school De Vijfkamp 
13MG|C1 bs. De Opbouw 
13RA|C1 bs. Strijp-Dorp 
13YM|C1 bs. De Hobbitstee 
14HO|C1 bs. De Klapwiek 
17LW|C1 bs. De Driestam 
17NO|C1 bs. Hanevoet 
17QK|C1 bs. De Tempel 
17RM|C1 Montessorischool De 
Trinoom 
17RY|C2 Internationale School 
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Het bestuur kan meer inzicht verschaffen hoe het geld dat zij ontvangt 
voor passend onderwijs ten goede komt aan de betrokken leerlingen 
en welk effect dat heeft gehad. Daarnaast kan de informatiewaarde 
van een aantal onderdelen worden verbeterd. Dit betreft de 
verantwoording vanuit het bestuur van de prognoses personele 
bezetting in FTE. Daarnaast kan de Raad van Toezicht (RvT) sterker 
verantwoording afleggen over de resultaten van haar handelen en hoe 
de RvT toezicht houdt op de doelmatige besteding van middelen. 
 
Wat moet beter? 
Op enkele aspecten voldoet het bestuur niet aan de wettelijke eisen. 
In dit onderzoek is vastgesteld dat er op de onderzochte scholen geen 
sprake is van een doelgericht en samenhangend onderwijsprogramma 
gericht op burgerschap. Hiervoor hebben we een herstelopdracht 
geformuleerd. 
Daarnaast moet het bestuursverslag volledig zijn. Het bestuur moet 
meer inzicht bieden in hoe het proces van risico inventarisatie en 
beheer is geborgd binnen de organisatie. Ook moeten bij de 
opgenomen risico's beheersmaatregelen worden opgenomen. Wij 
vertrouwen erop dat het bestuur dit in het eerstvolgende 
bestuursverslag herstelt.  
 
Vervolg 
We verwachten dat het bestuur erop toeziet dat de scholen op korte 
termijn een aanbod voor burgerschap hebben, dat aan de wettelijke 
eisen voldoet. Wij vertrouwen erop dat het bestuur deze tekortkoming 
zo snel mogelijk herstelt. We onderzoeken het aanbod daarom pas 
weer bij het eerstvolgend vierjaarlijks onderzoek, tenzij daar 
tussentijds vanuit de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of 
urgente signalen aanleiding toe is.   
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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 de periode maart - april 2022 
een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij SALTO. In een vierjaarlijks 
onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen 
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. 
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 jaarverslaglegging en de daarin opgenomen kengetallen, begroting 
en prognoses. 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen analyseerden we 
eerst de documenten op bestuursniveau en voerden we een 
startgesprek met het bestuur. Daarna voerden we verificatie-
activiteiten uit op school- en bestuursniveau. 
 
Verificatie-activiteiten 
Het vierjaarlijks onderzoek bij SALTO hebben we op maat ingericht en 
bestaat uit de volgende verificatie-activiteiten. 
 
1. Verificatie-activiteiten standaard: 

• Gesprek met een afvaardiging van de medezeggenschap (gmr); 
• Gesprek met een afvaardiging van het intern toezicht. 

 
2. Verificatie-activiteiten op het niveau van het bestuur 
Wij voerden gesprekken met: 

• Directeur Onderwijs en Kwaliteit; 
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• Afvaardiging afdeling Onderwijs, beleid en kwaliteitszorg; 
• Afvaardiging afdeling Financiën; 
• Afvaardiging directeuren (van de niet bezochte scholen, 

maximaal 5 deelnemers); 
• Afvaardiging intern begeleiders (van de niet bezochte scholen, 

maximaal 5 deelnemers). 
 
3. Verificatie-activiteiten school  
Tijdens de verificatie-activiteiten staan de onderzoeksvragen centraal. 
Vanuit de documentatie die het bestuur voorafgaand aan dit 
onderzoek heeft aangeleverd en op basis van het startgesprek op 30 
maart jl. hebben wij de keuze gemaakt om twee thema's als 
uitgangspunt te nemen voor de beantwoording van de 
onderzoeksvragen. Het gaat om de thema's: 

• Basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap); 
• Zicht op ontwikkeling en begeleiding (o.a. de SALTO-ambitie: 'De 

leerkracht heeft altijd zicht op de ontwikkeling van de individuele 
leerling en anticipeert op de brede onderwijsbehoeften. De 
leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen voor alle leerlingen'). 

 
De verificatie-activiteiten vinden plaats vanuit de volgende 
deelvragen: 

• In hoeverre komt het beeld dat het bestuur schetst overeen met 
het beeld op de scholen? Is er zicht op het niveau van de 
basisvaardigheden en de kwaliteit van zicht op ontwikkeling van 
leerlingen op de scholen?  

• Hoe stuurt het bestuur op de realisatie van deze thema’s op zijn 
scholen? 

• Is er sprake van een effectieve koppeling tussen en 
verantwoording van de (doelmatige) besteding van de middelen 
en de (gerealiseerde) onderwijskwaliteit? 

 
Scholen: 

• Schoolbezoek basisschool Strijp-Dorp 13RA (dagdeel) School die 
reeds ver gevorderd is in de ontwikkelingen m.b.t. het thema 
Zicht op ontwikkeling; 

• Schoolbezoek basisschool De Driestam (dagdeel) School die 
reeds ver gevorderd is in de ontwikkelingen m.b.t. het thema 
Zicht op ontwikkeling; 

• Schoolbezoek basisschool De Klapwiek (dagdeel) School die 
ontwikkelingen heeft gemaakt m.b.t. het thema Zicht op 
ontwikkeling; 

• Schoolbezoek Saltoschool Hanevoet (dagdeel) School die 
ontwikkelingen heeft gemaakt m.b.t. het thema Zicht op 
ontwikkeling; 

• Schoolbezoek basisschool De Opbouw (dagdeel) School die 
ontwikkelingen heeft gemaakt m.b.t. het thema Zicht op 
ontwikkeling; 

• Schoolbezoek basisschool De Tempel (dagdeel) School die nog 
aan de start staat als het gaat om de ontwikkelingen m.b.t. het 
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thema Zicht op ontwikkeling; 
• Schoolbezoek Montessorischool De Trinoom (dagdeel) School die 

nog aan de start staat als het gaat om de ontwikkelingen m.b.t. 
het thema Zicht op ontwikkeling; 

• Schoolbezoek basisschool De Hobbitstee (dagdeel) School die 
nog aan de start staat als het gaat om de ontwikkelingen m.b.t. 
het thema Zicht op ontwikkeling; 

• Schoolbezoek SBaO-school De Vijfkamp (dagdeel); 
• Schoolbezoek International School. 

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. 
Er zijn geen signalen over SALTO en de scholen 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 SALTO als Voldoende. Het bestuur waarborgt met zijn 
(be)sturing de kwaliteit op de scholen en er is sprake van deugdelijk 
financieel beheer, daarnaast heeft het bestuur ambities op de verdere 
ontwikkeling van de scholen en draagt dit bij aan de kernfuncties van 
het onderwijs. 
 

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. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur heeft een 
visie op goed onderwijs en op de besturing daarvan vastgelegd in het 
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koersplan 2020-2024. Deze visie is concreet passend vertaald naar 
ambities en doelen. Daarmee samenhangend beleid is onder andere 
vastgelegd in 'De kwaliteit bij stichting SALTO'. Dit document 
beschrijft de manier waarop SALTO-scholen streven naar optimale 
onderwijskwaliteit. Deze vertaling maakt sturing mogelijk op de 
kwaliteit en resultaten van het onderwijs en de voorwaarden zoals een 
goede (zelf)-evaluatie. Daartoe is een stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht dat het bestuur op onderdelen in staat stelt de basiskwaliteit 
van het onderwijs te waarborgen, maar dat op andere onderdelen ook 
nog verder ontwikkeld moet worden. 
 
Het koersplan 2020-2024 dat is opgesteld onder het interim bestuur, 
is het uitgangspunt voor SALTO nu onder het huidige bestuur. Dit is 
een breed gedragen en gezamenlijk tot stand gekomen document. 
Daar waar voorheen de focus vanuit het bestuur op de bedrijfsvoering 
lag, is met dit koersplan de slag gemaakt naar de onderwijsinhoud en 
focus op de scholen. 
De huidige bestuurder voert nu ruim een jaar het beleid bij SALTO en 
heeft daarbij een duidelijke opdracht meegekregen: de 
onderwijskwaliteit verhogen en de verbinding maken. Belangrijk 
daarbij is dat wat op de afzonderlijke scholen gebeurt, wordt 
gekoppeld aan het totaalbeeld. Met elkaar optrekken, #samensalto 
op alle niveaus is daarbij het uitgangspunt. 
De afgelopen periode lag voornamelijk de nadruk op de aanpak bij 
scholen met (mogelijke) risico's om de basiskwaliteit van het 
onderwijs te waarborgen. Vanuit dialooggesprekken is er bij 
verschillende scholen een maatwerk aanpak opgezet in samenwerking 
met school, bestuursbureau en eventuele externen. Zowel preventief 
(door analyses van de onderwijskwaliteit en audits) alsook curatief 
(maatregelen in de vorm van extra ondersteuning en 
verbetertrajecten). 
De komende periode dient ook het proces voor scholen zonder risico's 
explicieter ingericht te worden. Bijvoorbeeld door een aantal 
tussenstappen én de te bereiken concrete doelen vast te leggen, zodat 
duidelijker wordt wanneer men hierover tevreden is en hoe de 
organisatie zich dan verder ontwikkelt. Als voorbeeld noemen we het 
thema "Zicht op ontwikkeling" waar de afgelopen periode aan is 
gewerkt. Vanuit het werkkader en het ankerplan is duidelijk 
aangegeven wat de ondergrenzen zijn en ook de ambitie is helder. 
Scholen leveren middels verschillende instrumenten gegevens aan bij 
het bestuur, maar men ontvangt hierop (nog) geen feedback, of het 
'voldoende' is en wanneer men 'tevreden is' bijvoorbeeld. Er is dan 
ook behoefte aan een nadere duiding en een dialoog. De inrichting en 
uitvoering van de kwaliteitscyclus zoals opgenomen in de zeer recente 
notitie 'De kwaliteit bij stichting SALTO' biedt daarvoor 
mogelijkheden. 
De uitvoering van de kwaliteitscyclus biedt tevens de mogelijkheid om 
het stelsel van kwaliteitszorg specifieker in te richten voor het speciaal 
basisonderwijs en de internationale afdelingen. Daar waar het voor de 
basisscholen helder is wat de basiskwaliteit inhoudt en waaraan ze 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 9/15



moeten voldoen, werken de scholen voor speciaal basisonderwijs en 
de internationale afdeling voornamelijk vanuit hun eigen 
referentiekader. Daardoor is er bij de basisscholen meer sprake van 
kwaliteit aan het bestuur verantwoorden, terwijl er bij de scholen voor 
speciaal basisonderwijs en de internationale afdeling vooral sprake is 
van het bestuur over de kwaliteit informeren. 

Een volgend aandachtspunt is het thema burgerschap. Voor de 
basisvaardigheden rekenen en taal zijn de doelen helder en concreet 
geformuleerd en een aantal scholen werken met schooleigen normen. 
Voor burgerschap is dit nog niet concreet ingevuld. Tijdens ons 
onderzoek kwam naar voren dat er op het merendeel van de scholen 
waarvan wij een vertegenwoordiging hebben gesproken, nog geen 
sprake is van een doelgericht en samenhangend onderwijsprogramma 
gericht op burgerschap (art. 8, WPO). Hiervoor formuleren wij dan ook 
een herstelopdracht met vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat dit 
door het bestuur adequaat wordt opgepakt en zullen dit niet eerder 
onderzoeken dan bij het eerstvolgend vierjaarlijks onderzoek, tenzij 
daar tussentijds aanleiding toe is. 
 
Bij elk vierjaarlijks onderzoek stellen wij vast of de 
continuïteitsparagraaf die het bestuur heeft opgenomen voldoet aan 
de wettelijke vereisten. In het jaarverslag worden de mogelijke risico's 
goed in kaart gebracht en helder beschreven, ook wordt er duidelijk 
een onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste risico’s op dit 
moment en tussen gangbare risico’s. Er is echter niet voldoende 
aangegeven op welke wijze passende maatregelen worden getroffen 
om de risico's te beheersen, beheersmaatregelen ontbreken. Hiervoor 
formuleren wij dan ook een herstelopdracht met vertrouwen. Wij 
vertrouwen erop dat het bestuur dit vanaf zijn eerstvolgende 
jaarverslaggeving opneemt. 
 
Ten slotte kan de informatiewaarde met betrekking tot de prognoses 
van de personele bezetting in FTE nog worden verbeterd in volgende 
bestuursverslagen. Salarissen voor personeel vormen veruit de 
grootste uitgavenpost voor een bestuur. Daarom is het belangrijk dat 
er goed zicht is op de (huidige en toekomstige) personeelsformatie en 
de daarmee gemoeide kosten nu en in de toekomst. In het 
bestuursverslag ontbreekt in de tabel met de opgenomen prognoses 
het verslagjaar. Het bestuur heeft aangegeven dit direct op te pakken 
en aan te passen in het (concept) jaarverslag van 2021. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. We constateren dat 
SALTO voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot deze 
standaard. 
 
Middels het netwerk interne begeleiders, tandem-overleg, intervisie 
bijeenkomsten en directeurenoverleg bevordert het bestuur een op 
samenwerken, leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur. Tijdens 
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de gesprekken die we hebben gevoerd met de verschillende 
geledingen wordt bevestigd dat deze netwerken als zeer waardevol 
worden ervaren en men graag vasthoudt aan deze manieren van 
samenwerken. De geledingen geven aan mogelijkheden te zien om dit 
verder uit te breiden met netwerken voor coördinatoren en leraren. 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat het onderwijskundig leiderschap op alle 
niveaus herkenbaar verankerd is in de organisatie. Vertrouwen is 
daarbij het uitgangspunt, waarbij het van belang is om de juiste 
balans te vinden in samen de juiste dingen te blijven doen. We zien en 
horen op de scholen dat het nog een zoektocht is in de koers die 
uitgestippeld is onder het vorige bestuur, deze al dan niet  gezamenlijk 
voort te blijven zetten met het huidige bestuur. We horen van de 
medewerkers dat er in de huidige situatie openheid en 
toegankelijkheid wordt ervaren en ze de ingeslagen koers vanuit het 
plan 2020-2024 graag voort willen zetten. Onderling vertrouwen en 
een goede interne samenwerking vanuit een zorgvuldige 
communicatie is een belangrijk thema dat daarbij moet worden 
aangepakt. 
 
In de samenwerking blijft het ook nog wel zoeken naar een goede 
afstemming tussen de verschillende scholen, het bestuur is zich ervan 
bewust dat scholen meer met elkaar kunnen optrekken als het gaat 
om vergelijkbare leerlingenpopulaties, grootte van de scholen of 
dezelfde (onderwijs)concepten. Dat gebeurt nu nog te weinig. Ook 
liggen er nog kansen in de samenwerking met de sbo-scholen en de 
twee locaties van de internationale school. Niet alle procedures en 
instrumenten die zicht geven op de onderwijskwaliteit van de 
basisscholen zijn ook even geschikt om de onderwijskwaliteit van de 
sbo-scholen en de twee locaties van de internationale school in kaart 
te brengen. De eerste stappen om met elkaar een goede afstemming 
te vinden in het netwerk voor intern begeleiders zijn hierin gezet, 
maar dit kan nog aan kracht winnen. Reguliere basisscholen kunnen 
ook leren van deze scholen. 
 
Het bestuur bevordert dat de schoolleiding en teams gezamenlijk 
werken aan hun professionaliteit. Ze krijgen hiervoor veel ruimte om 
dit zelf in te vullen. Ook in de moeilijke periode van corona waarbij 
fysieke bijeenkomsten vrijwel onmogelijk waren, heeft het bestuur 
digitale mogelijkheden aangeboden om de bekwaamheidseisen te 
bevorderen. 
 
Het intern toezicht geeft onafhankelijk en deugdelijk invulling aan zijn 
taak en wordt daarin gefaciliteerd door het bestuur. Een mooi 
resultaat van de afgelopen periode is de omslag van een incidentele 
naar een structurele informatielijn als het gaat om onderwijskwaliteit 
en financieel beheer. De informatiewaarde van enkele onderdelen in 
het verslag van de intern toezichthouder kan nog wel worden 
verbeterd in volgende bestuursverslagen. Uit het verslag van de intern 
toezichthouder wordt nog onvoldoende duidelijk welke resultaten 
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met het toezicht zijn bereikt. Daarnaast kan nog beter worden 
toegelicht hoe de intern toezichthouder toezicht houdt op de 
doelmatige besteding van middelen. 
 
Het bestuur zorgt ten slotte voor een goed functionerende 
medezeggenschap. Door het werken met commissies die gekoppeld 
zijn aan medewerkers op het bestuursbureau zijn er korte lijnen in de 
informatievoorziening. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Het bestuur evalueert 
en beoordeelt als onderdeel van zijn stelsel van kwaliteitszorg in 
hoeverre de doelen gericht op de basiskwaliteit worden gerealiseerd. 
Op deze manier krijgt het bestuur zicht op de gerealiseerde (financiële) 
kwaliteit en de resultaten van het onderwijs aan leerlingen. Op basis 
van de evaluatie reageert het bestuur tijdig op mogelijke 
bedreigingen. 
 
Het bestuur evalueert nu nog voornamelijk risicogericht, gezien de 
zittingstermijn van de huidige bestuurder is dat verklaarbaar. Nu is het 
van belang om meer aandacht te besteden aan de implementatie van 
het beleid en de eigen aspecten van kwaliteit. 
 
Het bestuur legt verantwoording af via een openbaar jaarverslag. De 
inhoud van het jaarverslag kan ons inziens op enkele punten 
nog verbeterd worden. 
Passend onderwijs voor iedere leerling die dat nodig heeft is een 
belangrijk uitgangspunt van het onderwijs, ook al vanwege 
kansengelijkheid. Het bestuur geeft in het jaarverslag weliswaar aan 
waar het geld dat zij van het samenwerkingsverband ontving is 
besteed maar in onvoldoende mate wat het effect hiervan is geweest 
op de leerlingen om wie het gaat. Wij vragen het bestuur om hier in de 
volgende bestuursverslagen meer aandacht aan te geven. 
 
Van besturen wordt daarnaast verwacht dat zij goed zicht hebben op 
hun omgeving. Daaronder vallen ook de risico's die mogelijk op het 
pad van het bestuur komen. We willen graag zien hoe het bestuur het 
risicobeheerssysteem in de praktijk toepast en waar nodig aanpast. 
De beschrijving van het risico beheerssysteem dat daarvoor gebruikt 
wordt, is echter vrij summier en verdient verdere toelichting en 
concretisering qua aanpak en het treffen van maatregelen inclusief 
monitoring. Hiervoor formuleren wij dan ook een herstelpdracht met 
vertrouwen. Wij verwachten dat het bestuur hier in het eerstvolgende 
bestuursverslag meer aandacht aan besteedt.  

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij SALTO voor het vervolgtoezicht niet af van de reguliere 
termijn van vier jaar. De jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse en/of 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Herstelopdracht met vertrouwen 
BKA1 
Art. 8 WPO 
 
Het onderwijs dient actief 
burgerschap en sociale cohesie op 
doelgerichte en samenhangende 
wijze te bevorderen, waarbij het 
onderwijs zich in ieder geval 
herkenbaar dient te richten op de in 
die wet genoemde doelen. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
scholen een doelgericht en 
samenhangend 
onderwijsprogramma gericht op 
burgerschap aanbieden. 

Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
deze tekortkoming zo snel mogelijk 
herstelt. We onderzoeken het 
aanbod daarom pas weer bij het 
eerstvolgend vierjaarlijks onderzoek, 
tenzij daar tussentijds vanuit de 
jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse 
en/of urgente signalen aanleiding 
toe is. 

Herstelopdracht met vertrouwen 
BKA1 
Art. 4, lid 4 Rjo 
 
Continuïteitsparagraaf 

Het bestuur zorgt ervoor dat er 
specifieke beheersmaatregelen per 
risico in de eerstvolgende 
jaarverslaggeving zijn opgenomen. 

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

Herstelopdracht met vertrouwen 
BKA3 
Art. 4, lid 4 Rjo 
 
Continuïteitsparagraaf 

Het bestuur zorgt ervoor dat een 
volledige beschrijving over de 
inrichting, werking, resultaten en 
aanpassingen van het interne 
risicobeheersings- en 
controlesysteem in de eerstvolgende 
jaarverslaggeving is opgenomen. 

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

 

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 . 
SALTO is erg blij met de constatering van de Inspectie dat ons 
onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit is! We hebben twee 
pittige jaren door corona meegemaakt. Jaren die veel hebben 
gevraagd van medewerkers, leerlingen en ouders. Wij zijn er trots op 
dat we, ondanks die omstandigheden, onze onderwijskwaliteit verder 
hebben verbeterd. 
 
De voor ons meest essentiële zaken als de professionele cultuur en het 
leren en het verbeteren, zijn in het onderzoek herkend en erkend. Daar 
zijn we blij mee, omdat het in onze ogen belangrijke voorwaarden zijn 
om verder te groeien. Onze passie ligt bij het stimuleren van de 
leerontwikkeling van onze kinderen en medewerkers! 
 
We vonden het zeer prettig om samen met de Inspectie de dialoog te 
voeren en te reflecteren op ons beleid en inzet om burgerschap nog 
beter in het curriculum in te bouwen. Hier is al een start mee gemaakt 
en de Inspectie heeft aangegeven deze ontwikkeling vol vertrouwen 
tegemoet te zien. De verbeterpunten rondom de 
continuïteitsparagraaf in het jaarverslag zijn inmiddels opgepakt. De 
eerste verbeteringen worden zichtbaar in het jaarverslag 2021. 
 
U heeft als Inspectie geconstateerd dat onze sturing de kwaliteit op de 
scholen waarborgt en dat sprake is van deugdelijk financieel beheer. 
Als SALTO hebben we de ambitie uitgesproken om de 
onderwijskwaliteit van onze 23 scholen nog meer te versterken door 
van elkaar te leren en goede voorbeelden te delen. Met onze 
onderlinge netwerken en intervisiegroepen geven we hier vorm aan. 
In ons SALTO-Magazine delen we mooie successen op het gebied van 
onze onderwijsinnovaties; deze voegen we ook toe aan ons 
jaarverslag, zodat de resultaten van ons beleid nog beter zichtbaar 
worden: #SAMENSALTO. 
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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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