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1 . Inleiding
Op 26 september en 27 oktober 2020 hebben wij een compacte
variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van
het Dorenweerd College.
Het Dorenweerd College zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking
komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen.
De uitvoering van dit onderzoek was voorzien in april en mei 2020. Dit
onderzoek is vanwege de schoolsluiting als gevolg van COVID-19
uitgesteld. Vanwege COVID-19 hebben we vervolgens echter het
aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op
basis van een analyse van de beschikbare informatie hebben we het
onderzoek bij het Dorenweerd College beperkt tot een
prestatieanalyse en gesprekken met het (interim) bestuur.
Op 26 september 2020 is er door de onderwijsinspectie een eerste
gesprek met het interim-bestuur en een directielid gevoerd. (Per
1 augustus 2020 is het dienstverband van de voormalige rector
bestuurder door de raad van toezicht beëindigd.) Er is toen een
vervolggesprek op 27 oktober afgesproken om het interim-bestuur de
gelegenheid te bieden zijn beeld over de school in kaart te brengen en
met de inspectie te delen in het vervolggesprek.
Tijdens het gesprek op 27 oktober 2020 heeft het interim-bestuur van
het Dorenweerd College toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de
scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast
hebben wij met het bestuur gekeken naar de actuele ontwikkelingen
van het onderwijs op de scholen. Verder spraken we over hoe het
bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen van
afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is
gegaan. Ten slotte is ook de financiële situatie van het bestuur kort
aan de orde geweest.
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2 . Conclusie
Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur
geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en
de onderliggende school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het
schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks
onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in
schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.
Vanwege de situatie waarin een interim-bestuur aangesteld is en de
werving voor een rector-bestuurder op korte termijn zal plaatsvinden,
is met het interim-bestuur afgesproken dat deze de inspectie proactief informeert over relevante ontwikkelingen in de komende
periode.
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