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1. Inleiding 

Het vorige Strategisch beleidsplan (SBP) had een looptijd van 2016 tot (december) 2019. In de loop 
van 2019 is besloten het nieuwe SBP in te laten gaan met ingang van het schooljaar 2020-2021. De 
laatste fase van het schrijven van het SBP heeft !anger geduurd dan voorzien. Dit proces heeft een 
aantal maanden stilgelegen als gevolg van de coronacrisis: 'first things first'. Op dat moment was het 
opzetten van onderwijs op afstand en het afronden van de schoolexamens belangrijker. Tegelijk 
heeft deze crisis ook enige invloed op dit plan. Enerzijds omdat we nu nog niet weten hoe lang een 
deel van de genomen maatregelen gecontinueerd moeten worden, het coronavirus kan zo weer de 
kop op steken. Anderzijds is er in de afgelopen maanden op een andere manier geleerd. Verschil-
lende vaardigheden en lessen uit deze periode kunnen waarschijnlijk zinvol worden ingezet in de toe-
komst. Tegelijk zien we ernaar uit dat de leerlingen weer grotendeels op school hun onderwijs kun-
nen krijgen. De interactie tussen leerling en docent is essentieel, en zeker als het gaat over het in-
houd geven aan de identiteit van de school. Het SBP bepaalt op hoofdlijnen de koers van de school. 
In de onderliggende plannen wordt dit van jaar tot jaar verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 

In het geval u als lezer op de hoogte bent van de identiteit, de missie en de visie van de school en u 
met name geinteresseerd bent in de doelen en plannen voor de komende planningsperiode, kunt u 
het eerste deel overslaan of als referentie gebruiken. Vanaf hoofdstuk 6 (blz. 16) komen de SWOT-
analyse en de concrete doelen en plannen aan de orde. 

De plaats van het SBP 
Het SBP staat niet op zichzelf. Er is een structuur van plannen die in elkaar grijpen en de ruggengraat 
vormen voor de sturing van de Gomarus scholengemeenschap. Enerzijds willen we de bureaucratie 
en papieren tijgers zo veel mogelijk voorkomen en zorgen dat plannen dicht bij de werkelijkheid 
staan en praktisch uitvoerbaar zijn. Anderzijds moeten de plannen wel voldoende structuur en hou-
vast bieden om te voorkomen dat de school een zigzagkoers volgt. Daarnaast is het van groot belang 
dat de verschillende teams, vakgroepen en afdelingen binnen de school voldoende ruimte hebben 
om hun eigen initiatieven te ontwikkelen en doelen te realiseren, uiteraard binnen de gestelde ka-
ders. Daarnaast is de ervaring dat binnen een planningsperiode van het SBP de wereld om ons heen 
niet stilstaat. Daardoor kunnen beleidsvoornemens vervallen en nieuwe aandachtsgebieden zich aan-
dienen. Als dat het geval is, wordt niet gelijk het SBP aangepast, maar dergelijke wijzigingen worden 
meegenomen in het Directieplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 

Procedures, doelen en bijbehorende normen op detailniveau zijn niet in dit SBP opgenomen. Die zijn 
ondergebracht in het kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem is essentieel bij het monitoren en (bij)stu-
ren van het onderwijs op korte en middellange termijn. 

De huidige praktijk van plannen en de verantwoording daarover is als volgt: 
• Het SBP geeft de richting aan voor de school. Wat zijn de belangrijke aandachtspunten? Welke 

concrete doelen willen we bereiken? Maar ook: wat willen we vasthouden, waar zijn we tevre-
den over? En wat willen we minder gaan doen of zelfs beeindigen? De detailacties en (pro-
ject)plannen die hiervoor nodig zijn, zijn niet in het SBP te vinden. 

o 	Op basis van het SBP en de gegevens uit het kwaliteitszorgsysteem (onderwijsresultaten, 
verzuim, scholing etc.) wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht (RvT). 
Enerzijds over het onderwijs, anderzijds over personeel en organisatie. 

• Teams, vakgroepen en afdelingen maken onder leiding van teamleiders, vakgroepleiders en afde-
lingshoofden teamplannen, vakwerkplannen en afdelingsplannen. Er zijn ook plannen die over 
een specifiek thema gaan, bijv. de opleidingsschool of Sterk Techniek Onderwijs. Leidraad voor 
het maken van deze plannen is het SBP. De vraag is steeds: draagt het bij aan de doelen die we 
voor ogen hebben? 
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o Het middenmanagement (teamleiders, vakgroepleiders en afdelingshoofden) rappor-
teert over de uitvoering van deze plannen aan hun directeur. 

• De regie over het geheel van team-, vakgroep- en afdelingsplannen ligt bij de directeuren. Zij be-
waken of het geheel aan plannen en de realisatie daarvan voldoende bijdraagt aan de strategi-
sche doelen die gesteld zijn. Daarvoor wordt een 'routekaart' gemaakt, waarin aangegeven 
wordt hoe de verschillende plannen op team-, vakgroep- en afdelingsniveau bijdragen aan de 
strategische doelen. Deze routekaart wordt jaarlijks geiipdatet. Aan de hand daarvan wordt be-
keken of we op koers liggen en of de gestelde strategische doelen binnen de afgesproken kaders 
worden bereikt. We noemen deze routekaart met doelen en acties 'het Directieplan'. Het kan 
dus zijn dat strategische doelen reeds binnen een tot twee jaar worden behaald, maar het kan 
ook zijn dat pas na twee jaar aan een bepaald thema wordt gewerkt. 

Met bovenstaande aanpak wordt gestreefd naar ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
van alle betrokkenen binnen de school, terwijl er tegelijk wordt gestuurd op het behalen van de afge-
sproken strategische doelen. 

Ook de Medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol in het geheel. Zij is vanuit het perso- 
neel, de ouders en de leerlingen gesprekspartner op beleidsniveau. Nieuwe plannen worden bespro- 

ken met de MR en door hen van 
adviezen voorzien. Resultaten worden periodiek geevalueerd en kunnen leiden tot nieuwe adviezen 
en daarop gebaseerde (aangepaste) beleidsvoornemens. 

Het proces 
Met de voorbereiding van dit Strategische Beleidsplan is reeds twee jaar geleden begonnen. In die 
periode zijn ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Reeds een jaar eerder was 
er een personeelstevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn, 
voor zover nu nog relevant, betrokken bij het opstellen van dit plan. 

Als voorbereiding voor de actualisatie van het SBP zijn de volgende acties uitgevoerd. 
1) Bij het structureel rapporteren over het SBP 2016-2019 worden uitspraken gedaan over de ge-

stelde doelen. Doelen worden gehaald, op basis daarvan worden soms nieuwe doelen geformu-
leerd, de lat wordt hoger gelegd. Nieuwe vragen dienen zich aan vanuit de maatschappij, achter-
ban of overheid. Doelen worden niet gehaald en er wordt gezocht naar andere wegen om het 
gewenste effect toch te bereiken. Dit is een continu proces dat input levert voor een nieuw SBP. 
In dit kader is ook elk jaar gekeken in hoeverre de gemaakte SWOT-analyse nog actueel is. Sterk-
tes en zwaktes worden benoemd, kansen en bedreigingen in kaart gebracht. 

2) De school krijgt input van stakeholders, betrokkenen bij de school. Onder ouders en leerlingen 
worden, zoals genoemd, regelmatig vragenlijsten uitgezet en er worden gesprekken met hen ge-
voerd. Naast de grote, vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoeken wordt ook jaarlijks gepeild onder 
leerlingen in het kader van Vensters voor Verantwoording. De uitkomsten daarvan zijn meegeno-
men bij het bepalen van de aandachtsgebieden voor de school. Ook worden elk jaar gesprekken 
gevoerd met de directeuren van de toeleverende basisscholen over wat goed gaat en wat beter 
kan. Ook dit is input om het bestaande beleid te handhaven of aan te passen. 

3) In het vorige SBP is een pedagogisch-didactische visie en de daarbij behorende praktijken opge-
nomen. Deze is grotendeels gehandhaafd. Dat betekent dat op dit gebied de visie niet ingrijpend 
is gewijzigd. 
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4) Door directie en CvB is de SWOT-analyse geactualiseerd en is nagedacht over de speerpunten 
voor de komende jaren. 

5) Met de RvT, het VB en de MR zijn sessies gehouden tijdens reguliere vergaderingen of themabij-
eenkomsten waarbij input is gegeven voor het SBP. 

6) Met nagenoeg alle teamleiders, vakgroepleiders en afdelingshoofden is een gesprek gevoerd om 
input te verzamelen vanuit de praktijk van het onderwijs. Dit is gebeurd per opleiding of vakken-
cluster (talen, beta etc.). 

7) Door het CvB is de conceptversie voor het SBP 2020-2024 geschreven. De belangrijkste beleids-
voornemens zijn gepresenteerd op een managementtweedaagse, waarbij gevraagd is om feed-
back. Vanuit de meeste teams, afdelingen en vakgroepen is deze feedback ook ontvangen. Doel 
hiervan is enerzijds een gedragen plan te krijgen, anderzijds te checken of de zaken die belangrijk 
zijn voor het primaire proces ook voldoende aan de orde komen. 

8) Na bespreking van de conceptversie van dit plan zal dit ook nog worden voorgelegd aan een aan-
tal (externe) stakeholders (schooldirecteuren, oud-leerlingen, overheid en bedrijfsleven). 

Ten slotte zal het SBP door het CvB worden vastgesteld en door de RvT worden goedgekeurd, waarna 
dit plan leidend is voor de komende jaren. 

De opbouw 
Dit document heeft de volgende opbouw: 

I. De inleiding waarin wordt ingegaan op de plaats van dit document binnen de school en 
waarin het proces van de totstandkoming wordt geschetst. 

II. Een samenvatting die in goed leesbare tekst de essentie van wat we voor ogen hebben, ver-
woordt. Dat is in feite een beeld van waar we D.V. over vier jaar willen staan. Namelijk, wat 
willen we vasthouden, waar willen we vanaf en welke ontwikkeling willen we doormaken. Dit 
gebeurt in de vorm van een viertal schetsen. Vanuit de (oud-)leerling, de ouder, de mede-
werker, de extern betrokkene of een andere vorm waarbij in een of twee A4'tjes de essentie 
van het SBP geschetst wordt. (Dit wordt gedaan als er overeensterming is over de concept 
versie.) 

III. De missie en de kernwoorden. De kernwoorden 'bewogen, bevlogen en betrokken' worden 
nader geduid. De concrete vertaling van wat dat in de praktijk van het onderwijs betekent, is 
uitgewerkt bij de 'praktijken' van de pedagogisch-didactische visie. 

IV. De pedagogisch-didactische visie, als referentie om plannen aan te toetsen met name als het 
gaat over het onderwijs in de klas en het handelen van de docent en de leerling. 

V. De SWOT-analyse, een analyse voor de school als geheel. Hierbij hebben de 'sterktes' en de 
'zwaktes' betrekking op de school; de 'kansen' en 'bedreigingen' hebben betrekking op de 
omgeving. 

VI. Terugblik en vooruitblik. De afgelopen periode passeert de revue, voor zover van belang, 
voor nieuw beleid. Verder wordt er vooruitgekeken naar de komende jaren om op basis 
daarvan de hoofdaandachtsgebieden te benoemen. Ook wordt benoemd wat we willen con-
tinueren op het huidige niveau. 

VII. De strategische doelen zijn geformuleerd aan de hand van nagenoeg dezelfde hoofdverdeling 
als in het vorige SBP: 
A. Hart voor de leerling en oog voor het onderwijs: de leerling, het onderwijs en de onder-

steuning van de leerling staan hier centraal. 



B. Professioneel en betrokken: de docent, de ondersteuner en de leiding van de school zijn 
verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelen. 

C. Gezond en in balans: de organisatie, de processen, de huisvesting en de financien zijn es-
sentiele voorwaarden voor goed onderwijs. 

D. Zelfbewust en afhankelijk: de Gomarus staat niet op een eiland. Zodoende heeft de inter-
actie met derden wezenlijke invloed op de onderwijsresultaten en de voorbereiding van 
de leerlingen op de maatschappij. 

Tegelijk worden onder deze noemers de kritische succesfactoren benoemd. 

VIII. 	De doelen voor 2015-2019. Per succesfactor wordt het concrete meetpunt en de bijbeho-
rende norm aangegeven. 

2. Deo volente 2019 

(Dit hoofdstuk wordt herschreven met de doelen en effecter in D V 2024.) 
Onderstaand een aantal korte (gefingeerde) uitspraken van leerlingen, ouders en personeel van de 
Gomarus die weergeven waar de focus de komende jaren Iigt. Dit is geen uitputtende opsomming 
van alle beleidsvoornemens, maar geeft een beeld van wat er de komende jaren speelt. 

1) Er is bij mij op school veel aandacht besteed 
aan 'leren leren' en het overzicht bewaren. 
Met al die afleiders uit de 'social media' is het 
stellen van prioriteiten en de aandacht erbij 
houden super belangrijk. Mijn mentor heeft 
daarbij een belangrijke rol gespeeld. [Frans, 
vwo 6] 

Die eerste keer dat ze met werkweek ging, 
moest ik best wat overwinnen. Gelukkig is 
het me honderd procent meegevallen. lk 
kan merken dat ze zelfstandiger geworden 
was. lk hoorde uit wat ze vertelde dat er 
stevig gediscussieerd was, ook over we-
zenlijke zaken. [Ouder, leerlinge mavo 3] 
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3) lk heb mijn profielwerkstuk in het Engels ge-
maakt. Een goede voorbereiding op de studie 
'International Business Administration', daar 
worden bijna alle colleges in het Engels gege-
vens. lk ben blij dat naast de lessen Engels 
ook bij een aantal andere vakken de voertaal 
Engels was. [Karel, havo 5] 

Het iesgeven is de iaatste jaren niet eenvou-
diger geworden. In bijna elke klas zijn wel 
leerlingen die extra aandacht en ondersteu-
ning nodig hebben. Dat vraagt als mentor 
veel van me. lk moet goed in de gaten hou-
den wat er allemaal speelt bij mijn leerlingen. 
Het geeft voldoening als je ziet dat je ze kunt 
helpen bij het stap voor stap volwassen wor-
den. Gelukkig kan ik met vragen terecht bij 
het `zorgteami, dat helpt me om goed met 
deze leerlingen om te gaan. De kunst is om 
een goed evenwicht te bewaren tussen aan-
dacht voor deze leerlingen en de andere leer-
lingen in de klas. Overigens wel mooi dat 
deze leerlingen ook op een reguliere school 
hun opleiding kunnen doen i.p.v. op een 
school voor speciaal onderwijs. In de maat-
schappij zullen ze ook met verschillende 
mensen moeten leren omgaan en samenwer-
ken. Hoe eerder ze daar vertrouwd mee wor-
den gemaakt, hoe gemakkelijker de overgang 
tussen school en werk gaat. [docent wis-
kunde, mavo 4] 

4) lk ga na de havo naar de 'Academie voor 
Beeldende Vorming'. Daar ligt mijn inte-
resse en dat sluit ook goed aan bij het pro-
fiel dat ik gekozen heb. lk ben blij dat er 
veel aandacht was voor Vorming en Toe-
rusting' op de Gomarus. Want ik verwacht 
dat ik regelmatig zal moeten uitleggen 
waarom ik naar de kerk ga en wat geloven 
in God voor mij betekent. [Marieke, havo 
5] 
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7) lk ben aan het rondkijken welke beroepen ik 
leuk vind. Dat is nog best lastig, ik moet voor 
volgend jaar een vakkenpakket kiezen en dan 
is het wel handig als ik weet welke richting ik 
op het mbo wil gaan volgen. lk hoef dit jaar 
voor het eerst niet meer met de bus naar 
school. Sinds de Gomarus een nevenvestiging 
in Zaltbommel heeft, is het voor mij een half-
uurtje fietsen. Dat scheelt me een boel vrije 
tijd. [Wim, mavo 2] 

6) lk loop dit jaar voor het eerst stage bij een 
schildersbedrijf. Die ervaren schilders daar 
zetten geen kwast to veel. In een keer zet-
ten ze een mooi glanzende verflaag neer, 
zonder `zakkers' of 'kale plekken'. lk moet 
nog heel wat ervaring opdoen voor ik dat 
ook zo snel kan. Gelukkig mag ik nog een 
paar jaar op de Gomarus blijven en daar 
ook mijn mbo niveau 2 afronden. [Gerrit, 
vmbo basis leerjaar 3] 

3. Missie 

De missie van de Gomarus scholengemeenschap is het geven van onderwijs dat gebaseerd is op de 
grondslag, de Bijbel en de belijdenisgeschriften en dat gekenschetst wordt door de kernwoorden 'be-
wogen, bevlogen en betrokken'. De grondslag wordt als Ieidraad gebruikt bij het uitzetten van beleid, 
gebaseerd op deze drie kernwoorden en het vertalen daarvan naar de praktijk. Deze drie kernwoor-
den duiden we als volgt: 

Bewogen 
Bewogenheid duidt in eerste instantie op het belang dat gehecht wordt aan het eeuwig hell van onze 
medemens. Binnen de school betekent dit primair het heil van leerlingen en collega's en daarnaast 
van alien die bij de school betrokken zijn. We belijden dat eenieder bekering nodig heeft en dat die 
alleen verkregen kan worden door de genade van God, middels de verzoening door het lijden en ster-
ven van de Heere Jezus Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest. In tweede instantie 
duidt bewogenheid op zorg voor elkaar, in velerlei opzicht. Het betreft dan de tweede tafel van de 
wet: je naaste liefhebben als jezelf. Dat betekent het goede zoeken voor de ander: je leerling, je col-
lega, je leidinggevende, je teamlid, maar ook voor je naaste buiten de school. 

Bevlogen 
Het woordenboek geeft voor bevlogen een aantal betekenissen en synoniemen: bezield, geestdriftig, 
vurig, gedreven, zeer enthousiast en met veel ideeen. Bevlogen collega's staan open voor nieuwe 
ideeen en dragen hun bevlogenheid over aan anderen in hun omgeving. Dat is precies waar de 
Gomarus voor staat; een school waar Bijbels gefundeerde zaken overgedragen worden op en ge-
deeld worden met leerlingen. Maar waar ook, door gedegen vakmanschap en kennis, leerlingen en-
thousiast gemaakt worden voor een vak, voor een beroep. Door deze bevlogenheid krijgen leerlingen 
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van de Gomarus goed onderwijs en worden ze gestimuleerd en nieuwsgierig gemaakt verder te le-
ren, zodat zij binnen de samenleving kunnen functioneren en hun talenten gebruiken. Onder de sa-
menleving verstaan we gezin, kerk en maatschappij. Om dit te realiseren, is er (naast de door de 
overheid voorgeschreven vakken) specifieke aandacht voor godsdienstige opvoeding, toerusting en 
vorming om als christen te staan in de maatschappij. Met 'staan in de maatschappij' wordt naast het 
zich 'staande houden' ook bedoeld, het in staat zijn om het christen-zijn uit te dragen en met Gods 
hulp Wet en Evangelie te verkondigen in gezin, kerk en maatschappij. Leerlingen leren keuzes te ma-
ken binnen de grenzen van hun verantwoordelijkheid. Verder leren ze inzicht te geven in hun vorde-
ringen. Leerlingen worden zo begeleid in hun ontwikkeling dat zij leren verantwoordelijkheid te dra-
gen voor hun eigen leren. Ze worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te dragen, niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor anderen. Hopelijk resulteert dit in een bevlogen leerling. Bevlogenheid heeft 
ook alles te maken met de houding van docenten, ondersteuners en leidinggevenden van de school. 
Het gaat over geInspireerd zijn, een doel voor ogen te hebben en bezieling uitstralen. Geen vat (met 
kennis) vullen, maar een vuur ontsteken. De Gomarus streeft naar een inspirerende en professionele 
cultuur. Een cultuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling van de vakman of -vrouw in elke disci-
pline. Dit vatten we samen onder de term 'inspirerend onderwijs'. In de pedagogisch-didactische vi-
sie wordt dit verder uitgewerkt. 

Betrokken 
Betrokkenheid geeft aan dat je om de ander geeft. De ander: een leerling, een docent, een leidingge-
vende, een medewerker of een ouder. Betrokkenheid geldt over en weer; een veilige gemeenschap 
van werkelijke verbondenheid. Het gaat dan om zowel de fysieke als sociale veiligheid voor alle gele-
dingen binnen de school. Een veilig klimaat is een voorwaarde voor een goed leerklimaat. Leerlingen 
moeten zich binnen de school op hun gemak voelen, ook als het gaat om leerlingen die extra zorg be-
hoeven of een aangepast programma nodig hebben. Ook docenten en onderwijsondersteunend per-
soneel moet zich veilig weten binnen de school. Dat betekent ook de mogelijkheid hebben om vra-
gen en problemen voor te leggen aan anderen, met als doel gezamenlijk ervan te leren en te profes-
sionaliseren. 

De school die we voor ogen hebben, onze Gomarus, is een school waar leerlingen, ouders, personeel, 
directie, CvB, RvT en VB vanuit de vaste waarden van Gods Woord geInspireerd zijn en elkaar inspire-
ren. Inspiratie betekent dat je een doel voor ogen hebt en dat bezield nastreeft. Dat houdt in leven 
vanuit vaste waarden, het hebben van idealen, het proberen het hart van de ander te raken en 
dienstbaar te zijn. Gods Woord vat de verticale en de horizontale lijn kernachtig samen met: 'God 
liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf'. De Heere geve door Zijn genade dat dit praktijk 
mag zijn en steeds meer worden op de Gomarus. 
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4. Pedagogisch-didactische visie 

Als christelijke school ontlenen wij ons bestaansrecht aan de Bijbelse opdracht om Gods daden door 
te geven aan de volgende generaties. Hierbij doen leerlingen kennis op die zich richt op Godskennis, 
zelfkennis, kennis van de ander en het andere. Samen met gezin en kerk vormt de school zo leer-
lingen om dienstbaar te kunnen zijn in de samenleving. 

Op onze school leren leerlingen dat God goed is en de mens van nature geneigd is tot het 
kwade. Het belangrijke doel van ons onderwijs is dat leerlingen leren dat God naar Zijn wel-
behagen, in en door Christus, de verlossing van verloren zondaren mogelijk maakt. Daarnaast 
is er aandacht voor de christelijke/reformatorische traditie in het besef dat deze ontstaan is 
uit Gods trouwe zorg over ons. 

Als personeelsleden streven wij ernaar om in ons gedrag een voorbeeld voor leerlingen te zijn. Vanuit 
de gerichtheid op God, Zijn schepping en de naaste brengen wij blijvende waarden als bescheiden-
heid, rechtvaardigheid en naastenliefde over. Als gezagsdragers zijn wij in ons gedrag betrouwbaar, 
geloofwaardig en echt. Wij leren onze leerlingen ijverig te zijn, doorzettingsvermogen te ontwikkelen 
en respect te hebben voor gezag. 

Op onze school gaan leerlingen respectvol om met de personeelsleden en met hun mede-
leerlingen. Als er sprake is van pesten op onze school wordt direct actie ondernomen om het 
te stoppen. De leerlingen krijgen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen 
gedrag en leren zelfstandig werken, samenwerken, om ondersteuning vragen en verantwoor-
ding afleggen. Deze algemene vorming gaat bij ons op school hand in hand met het opleiden 
voor een beroep of vervolgopleiding. 

Als leraren zijn wij ervan overtuigd dat onderwijs begint bij een echte ontmoeting tussen leraar en 
leerling. In onze lessen brengen wij leerlingen regelmatig tot verwondering. Leren vindt zo mogelijk 
plaats vanuit de werkelijkheid die ook benaderd kan worden vanuit verhalen, beelden en probleem-
stellingen. 

Op onze school streven leraren naar een optimale betrokkenheid van leerlingen in de les en 
dagen zij leerlingen praktisch, creatief en/of intellectueel uit tot betere prestaties en/of meer 
verantwoordelijkheid. Hierom geven zij leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op hun niveau. 
Op onze school maakt een leerling zich de kennis 'eigen', dat wil zeggen dat de overgedragen 
kennis persoonlijk betekenis krijgt. Dit leerproces bestaat uit kennisoverdracht en toepassing 
van deze kennis. Dit heeft tot doel dat de leerling zelfstandig leert denken. 
Op onze school hebben leraren veel kennis van hun vak en werken samen aan de kwaliteit 
van het onderwijs binnen vakgroep en team. Leraren onderhouden pedagogische en didacti-
sche kennis door op de hoogte te zijn van bestaande en nieuwe inzichten. 

Praktijken 
1) Vorming dient (impliciet) overal in de school aandacht te krijgen: 

a) Vorming als christen uit zich in gerichtheid op God, gerichtheid op de naaste (dienstbaarheid) 
en eerbied voor de schepping. 

b) In de Bijbelse mensvisie is het vertrekpunt in de relatie tot God dat wij gevallen mensen zijn 
in Adam, dood in zonden en misdaden. En dat we voor het tot stand komen van een relatie 
met God (bekering), wedergeboorte nodig hebben, gewerkt door Gods Woord en Geest. 

c) Dienstbaarheid uit zich o.a. in het hebben van wezenlijke interesse in elkaar, verwachtingen 
uitspreken naar elkaar en het klaar staan voor elkaar. Dit is belangrijk binnen de gemeen-
schap van onze school, maar het is ook van wezenlijk belang als dat in praktijk wordt ge-
bracht buiten de gemeenschap van onze school. 

d) Onderwijs zal iets ontsluieren van de grootheid van de schepping waardoor ook eerbied voor 
de Schepper kan ontstaan. 



e) Wij benutten kansen om in gesprek te komen over God en Zijn Woord en streven zo naar 
echte ontmoetingen. 

f) Vorming vindt niet alleen plaats bij de dagopening en de lessen godsdienst, alle vakken moe-
ten dienen tot beter verstaan van de Heilige Schrift. 

g) Er wordt gestreefd naar een actieve en persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen. Dat 
kan heel goed door het stellen van concrete, prikkelende en open vragen. 

h) De mentor heeft een belangrijke rol in het gesprek met de individuele leerling over zijn staan 
als christen in de kerk, in de wereld en in de school. 

i) Binnen vakgroepen gaan leraren met elkaar het gesprek aan over elementen in de methode 
die niet stroken met de identiteit van de school. Deze elementen kunnen overigens heel ge-
schikt zijn om ook met onze leerlingen in gesprek te gaan over onze identiteit. 

2) Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen: 
a) Leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor hun medeleerlingen. Dat beinvloedt hun 

gedrag positief. 
b) `Sterke' leerlingen leren we om zich in te zetten om 'zwakke' leerlingen te helpen (niet alleen 

op cognitief gebied). 
c) Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen schoolwerk (gemiste lesstof en/of proefwer-

ken). Leraren weten wat ze in dit opzicht van hun leerlingen kunnen en mogen verwachten. 
Dit is uiteraard per schoolsoort en leeftijd verschillend en is onderdeel van de vorming. 

d) Als er keuzemogelijkheden voor leerlingen zijn te realiseren, wordt dat bevorderd; het ver-
groot het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen. 

3) Om alle leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven, streven we in onze school (in klassen 
die niet te groot zijn) naar de volgende praktijken: 
a) Waar dat nodig en mogelijk is, leveren we maatwerk in instructie, verwerking en begeleiding. 
b) Er is aandacht voor leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben om goede resulta-

ten te halen. 
c) Er is voldoende aandacht voor leerlingen die wat meer uitdaging (niet alleen op cognitief ge-

bied) aankunnen. 
d) We proberen onze leerlingen praktisch en/of intellectueel uit te dagen om betere prestaties 

te leveren en om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het schoolwerk. 

4) Op onze school wordt gewerkt aan een effectieve lespraktijk: 
a) Leraren streven ernaar om de vijf rollen van de leraar (gastheer, presentator, didacticus, pe-

dagoog en afsluiter) zo goed mogelijk te vervullen. 
b) Binnen een les(senserie) vervult de 'didactische leidraad Gomarus' een nuttige rol om te be-

oordelen of noodzakelijke didactische elementen niet ontbreken. 
c) Overdracht van kennis zal in veel gevallen zinvol en/of effectief zijn. Vooral als het gaat om 

geloofswaarheden en waardevolle kennis vanuit de christelijke traditie is dit het geval. Tege-
lijk geldt ook voor deze kennis dat de leerling zich deze kennis 'eigen' moet maken, d.w.z. dat 
het persoonlijk betekenis moet gaan krijgen voor de leerling. 

5) In onze school bevorderen we een lerende cultuur: 
a) Personeelsleden geven en ontvangen op de juiste wijze feedback op elkaars werk en gedrag. 
b) Leraren werken met leerlingen aan het op de juiste wijze geven van en verwerken van feed-

back op werk en gedrag. 
c) Binnen teams, vakgroepen en afdelingen wordt door alle leden gewerkt aan handhaving of 

verbetering van (onderwijs)kwaliteit. 
d) We proberen leerlingen concentratie, leesvaardigheid en luistervaardigheid aan te leren. Dat 

is voor alle schoolvakken van belang, maar dat is ook belangrijk voor de geestelijke ontwikke-
ling. 
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e) Leraren bevorderen dat bij hun leerlingen verwondering, enthousiasme en interesse ont-
staan voor het schoolwerk. Dat kan onder andere door creativiteit ('out of the box' denken) 
te stimuleren. 

5. Professionele cultuur / Ieiderschapsstatuut 

Professionele cultuur 
Op de Gomarus streven we naar een professionele cultuur. Cultuur is een abstract begrip. Het is las-
tig om in een paar zinnen aan te geven wat we verstaan onder een professionele cultuur. Als het 
goed is, uit een cultuur zich in concreet gedrag van mensen. Belangrijke gedragskenmerken waaruit 
blijkt dat de cultuur professioneel is, zijn: 

• Professionele hierarchie i.p.v. positionele hierarchie. 
• Werken met beslissers i.p.v. besluitvormingsprocedures. 
• Elkaar aanspreken op gedrag i.p.v. wandelgangenpraat. 
• Speler i.p.v. toeschouwer. 
• Leren van fouten door reflectie i.p.v. op zoek gaan naar de schuldige. 
• Ervoor gaan i.p.v. erop terugkomen. 
• Gericht op ontwikkeling i.p.v. gericht op bewaking en controle. 
• Risico nemen i.p.v. zich indekken. 
• Resultaatgericht i.p.v. inspanningsgericht. 
• Transparantie i.p.v. camouflage. 
• Denken in oplossingen i.p.v. denken in problemen. 

Omdat het lastig is om zoveel kenmerken 'levend' te houden, zijn er binnen de school een aantal 
motto's die in een enkele zin uitdrukking geven aan een professionele cultuur. Deze zijn: 
1) Niet sparen, maar sparren — Je praat niet over iemand, maar je spreekt hem of haar aan. Je geeft 

feedback, zowel bij positieve als negatieve ervaringen. 
2) Eerst begrijpen, dan begrepen worden — Voordat je je eigen mening vormt en reactie geeft, luis-

ter je goed naar de ander en probeer je je in te leven in zijn of haar situatie. 
3) Zeg wat je doet en doe wat je zegt — Wees transparant en hou je aan je belofte. En als je je be-

lofte door omstandigheden niet waar kunt maken, communiceer daar tijdig over. 
4) Neem je verantwoordelijkheid —Je bent geen toeschouwer maar een Speler. Als je commentaar 

hebt, geef je ook oplossingen hoe het beter kan. 

13 / 31 



leiderschapsstatuut 
Leidinggevenden hebben, op welk niveau dan ook, een voorbeeldfunctie binnen de school. Geba-
seerd op de missie van de school en de kenmerken van een professionele cultuur is er binnen de 
school een leiderschapsstatuut ontwikkeld. Dit is een handreiking en spiegel voor Ieidinggevenden. 

Wij geloven dat gezag door God is ingesteld ten goede van mens en maatschappij. Gezag berust op 
een Goddelijke inzetting en dient direct verbonden te zijn aan gehoorzaamheid van de gezagsdrager 
aan de inzettingen van de Heere. Een gezagsdrager geeft leiding aan mensen in gehoorzaamheid aan 
— en in afhankelijkheid van God. Op de Gomarus vinden we goed leiderschap daarom belangrijk. Het 
gaat ons daarbij om leiderschap dat een bijdrage !evert aan de school, het onderwijs aan en de vor-
ming van leerlingen (onderwijskundig leiderschap). Daarnaast gaat het om leidinggeven aan de men-
sen die op school werkzaam zijn (persoonlijk leiderschap). Hierbij laten we ons leiden door de levens-
beschouwelijke en pedagogische waarden die we binnen de school essentieel vinden. Het gaat daar-
bij om het zichtbaar maken en hoeden van deze waarden in de praktijk van elke dag (waardengericht 
leiderschap). 

We maken gebruik van inzichten die de Bijbel ons aanreikt en van (beproefde) opvattingen die in Iei-
derschapsliteratuur voorkomen. Zo is het concept van de professionele cultuur voor ons een manier 
van denken en doen die we willen toepassen. 

Wat we van elkaar verwachten en waar we op aangesproken willen worden: 
1) Je draagt de identiteit van de Gomarus uit in daad en (W)woord. 

• Gods Woord met de Tien Geboden zijn het uitgangspunt voor je gedrag en woordkeuze. 
• In afhankelijkheid van Gods Geest en zegen probeer je een navolger van Christus te zijn in 

alle facetten van je werk. 

2) 	Je hebt hart voor christelijk onderwijs, voor de Gomarus, voor je afdeling en voor je mensen. 
• Je bent bewogen met het zielenheil van collega's en leerlingen. 
• Je bent met hart en ziel betrokken op het christelijk onderwijs en de leerlingen. 
• De komst van Gods Koninkrijk is het belangrijkste dat je nastreeft in het werk. 

3) Je geeft leiding aan jezelf. 
• Je hebt zicht op jezelf: persoonlijkheidskenmerken en (leiderschaps)kwaliteiten, je weet wat 

je kunt en wat je wilt. 
• Je reflecteert en leert voortdurend, waardoor je in ontwikkeling blijft. 
• Je leert ook met — en van elkaar. 
• Je kunt je kwetsbaar opstellen, ongelijkheid erkennen en een beroep op anderen doen. 
• Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. 

4) Je werkt vanuit een visie. 
• Je werkt binnen de visie en het beleid van de Gomarus. 
• Je werkt eveneens binnen de visie van je eigen team/vakgroep/afdeling. 
• Je verbindt visie aan actie. 
• Je maakt voortdurend de vertaalslag van visie naar praktijk en omgekeerd. 

5) Je investeert in je team/mensen. 
• Je werkt aan een goed team dat gebruikmaakt van elkaars kwaliteiten. 
• Je kent je mensen; je weet wie ze zijn en wat ze doen. 
• Je stimuleert persoonlijke ontwikkeling en bent daarin ondersteunend. 
• Je stuurt op gedrag en resultaat en bent duidelijk in wat je verwacht. 
• Je geeft ruimte en vertrouwen. 
• Je treedt op als je medewerkers onvoldoende functioneren. 
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6) Je stimuleert professioneel gedrag. 
• Waar je optreedt, laat je zelf professioneel gedrag zien en je stimuleert professioneel gedrag 

bij je collega's en je team. 
• Je spreekt aan, je bemoedigt, je benoemt wat goed gaat, je pakt ook door waar professioneel 

gedrag onvoldoende aanwezig is. 
• Je geeft real time feedback. 
• Dat doe je vooral in actie. 
• Je hebt een positieve grondhouding en weet in moeilijke tijden de moed erin te houden. 

7) Je bent innovatief. 
• Je ziet kansen om te verbeteren en te ontwikkelen. 
• Je bevraagt regelmatig het waarom, wat en hoe van je eigen team/vakgroep/afdeling. 
• Je bent gericht op de toekomst: je werkt organisch door wat 'buiten' gebeurt, te verbinden 

aan wat 'binnen' wordt gewenst. 
• Je durft waar nodig buiten de kaders te gaan. 
• Je durft ontwikkeling in gang te zetten zonder dat alles duidelijk is, maar je bent in staat om 

tussentijds in actie voldoende sturing daaraan te geven. 

8) Je bent present. 
• Je bent aanwezig op cruciale momenten, gevraagd en ongevraagd. 
• Je zoekt je mensen op binnen de werksituatie. 
• Je onderhoudt persoonlijke contacten en leeft mee in lief en leed. 
• Je probeert eerst mensen te begrijpen en dan begrepen te worden. 
• Communicatie is persoonlijk, e-mail informatief. 

9) Je toont eigenaarschap. 
• Je toont je verantwoordelijk voor je eigen team/vakgroep/afdeling. 
• Je neemt initiatieven waar nodig. 
• Je wilt actief verantwoording afleggen. 
• Je toont team-overstijgend eigenaarschap voor het geheel van de Gomarus. 
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Sterk (S) Zwak (W) 

Kans (0) Bedreiging (T) 

• Eigen, identiteitsgerelateerd profiel. Herken-
baarheid. 

• Stabiele instroom van leerlingen (goed gedefini-
eerde achterban). Met twee vestigingen in Go-
rinchem en Zaltbommel is de bereikbaarheid, 
zeker voor de onderbouw, geen extra barriere. 

• Bovengemiddelde motivatie van personeel (con-
form medewerkerstevredenheidsonderzoek). 

• Ondersteunende processen/afdelingen. 
• Leerlingenondersteuning (zorgprofiel). Ouders 

kiezen specifiek voor de Gomarus vanwege de 
geboden leerlingenzorg. 

• Goede en voor een aantal opleidingen zelfs ex-
cellente onderwijskundige resultaten. 

• Doorlopende leerlijnen, inclusief mbo. 

• De Beroepenschool, helpt leerlingen de juiste 
keuze to maken. 

• Organisatiestructuur, de matrixstructuur heeft 
zich bewezen. 

• Lerende en in toenemende mate prof. cultuur. 

• Niveau Engels, met name voor vmbo. 

• Relatief veel afstroom, o.a. van 4v naar 5h. 
o 	De resultaten voor het vak Nederlands zijn 

(vergeleken met de landelijke score) matig, 
zeker gezien het felt dat de Gomarus een 
'witte' school is. 

• Intensieve samenwerking met VO- en PO-
scholen voor alle vakken, met extra aandacht 
voor Engels. 

• Voor leerlingen cultuur en vorming aan elkaar 
verbinden: zijn leerlingen 'trots' op de Goma-
rus? 

• Vmbo-technische vakopleidingen versterken 
middels Sterk Techniek Onderwijs (STO). Goede 
arbeidsperspectieven voor leerlingen. 

• Mayo-, havo- en vwo-leerlingen meer inzicht ge-
ven en vaardigheden bijbrengen m.b.t. techniek. 

• Afkalving draagvlak voor reformatorisch onder-
wijs binnen achterban. Afnemend besef van de 
waarde van reformatorisch onderwijs (ou-
ders/leerlingen/personeel). 

• Belangrijk punt van aandacht is de intrinsieke 
binding aan de identiteit. We zien bij leerlingen 
en in beperkte mate ook bij medewerkers een 
toenemende discrepantie tussen leer en leven. 

• Beperkende wetgeving i.v.m. identiteitsgerela-
teerde zaken. Burgerschap en genderideologie. 

• Negatieve invloed van social media op de Iln. 

6. SWOT-analyse 

Bij het opstellen van het SBP is een 'sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen'-analyse gemaakt. Deze 
SWOT-analyse wordt jaarlijks geevalueerd. Zwakke punten verdwijnen, nieuw bedreigingen komen 
en kansen dienen zich aan. Deze evaluatie gebeurt bij de rapportages naar aanleiding van het SBP. Bij 
het opstellen van de begroting wordt de risico-inventarisatie bijgewerkt en is er specifiek aandacht 
voor de bedreigingen die van belang zijn voor de Gomarus. 

Voor het SBP worden voor elk domein een beperkt aantal punten genoemd. Deze geven een beeld 
van de school en zijn omgeving: de sterke en zwakke punten binnen de Gomarus en de kansen en be-
dreigingen vanuit de 'omgeving van de Gomarus'. Zonder dat dit expliciet wordt vermeld, is er een 
relatie tussen deze items en de gekozen kritische succesfactoren. 
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• Bij doorgang van Curriculum.nu  30% vrije ruimte 
voor de school om o.a. identiteit vorm te geven. 

• Functiemix beter benutten. Docenten in hun 
kracht zetten. 

• Positieve ervaringen van onderwijs op afstand 
benutten. 

• Plaatsing van leerlingen op een niet-passend 
niveau. Te 'hoge' plaatsing geeft een groot af-
breukrisico voor de leerlingen en is negatief 
voor het rendement onderbouw van de school. 

• Beschikbaarheid van docenten (bevoegd en on-
bevoegd). Het kost veel moeite om de formatie 
in te vullen. Dit ondanks extra inspanningen van 
de gezamenlijke reformatorische scholen. 

• Lesurennorm in relatie met alle verplichtingen 
(cao/wetgeving etc.). 

• 'De toekomst van ons onderwijs'. 

• Betaalbaarheid Passend Onderwijs. 
• Betaalbaarheid, beheersbaarheid (instroom) en 

draagvlak (onder personeel) voor Passend On-
derwijs. 

7. Terugblik en vooruitblik 

In dit hoofdstuk wordt het beleid voor de komende vier jaar verkend. Bij deze verkenning kijken we 
terug en vooruit. Terugkijken gebeurt om lessen te leren vanuit het verleden. Waar stonden we eind 
2016 en waar staan we nu, medio 2020? Dat is een belangrijke vraag waar we in hoofdlijnen een ant-
woord op geven, om de lessen die daaruit zijn te trekken, te gebruiken bij het kijken naar de toe-
komst. Wat betreft het vooruitkijken naar de komende jaren is het van belang om zelf duidelijk prio-
riteiten te stellen, zodat we niet of minder afhankelijk zijn van allerlei voorstellen en beleidsinitiatie-
ven die vanuit de politiek op ons afkomen. Als we zelf duidelijk voor ogen hebben wat we voorstaan, 
is het veel gemakkelijker om externe voorstellen daaraan te relateren en zelfs daarbinnen een plaats 
te geven. Dit voorkomt dat er een zigzagbeleid wordt gevoerd op basis van externe prikkels. Waar 
staan we nu met ons onderwijs? Waar zijn we tevreden over? Wat mag nog meer aandacht krijgen? 
Wat is de spankracht van de organisatie, van alien die het onderwijs vormgeven? Hoe verandert de 
maatschappij? Wat vraagt dat van het onderwijs op de Gomarus? 

Bij dit alles realiseren we ons dat wij niet in de toekomst kunnen kijken. Wij kunnen en moeten plan-
nen maken. Dat is onze plicht, maar het is de Heere die er Zijn zegen aan kan verbinden. Laten we 
Hem bidden om zo ons onderwijs te willen zegenen. 

Terugblik 
Eind 2016 was de Gomarus in stabiel vaarwater terechtgekomen. Na een turbulente periode in 2009-
2010 zijn de onderwijsresultaten en de professionaliteit van de organisatie sterk verbeterd. Een ver-
betertraject, geinitieerd door een zwakke beoordeling voor twee afdeiingen, heeft hieraan bijgedra-
gen. 

In de afgelopen planningsperiode zijn de onderwijsresultaten blijvend op een hoog niveau: een 
groene opbrengstenkaart en excellente slagingspercentages. Tegelijk zijn een aantal ingrijpende be-
leidsvoornemens gerealiseerd. De meest in het oog springende zijn: 

• de realisatie van middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de Gomarus in samenwerking met 
het Hoornbeeck College; 

• de realisatie van een nevenvestiging in Zaltbommel; 
• uitbreiding en optimalisatie van de huisvesting in Gorinchem; 
• verdere uitbouw van Passend Onderwijs met o.a. de T-klas voor cluster 4-leerlingen. 
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Terugkijkend kunnen we constateren dat de nieuwe vestiging in Zaltbommel en de vernieuwing van 
de huisvesting in Gorinchem veel aandacht en energie hebben gevraagd. De kwaliteit van het onder-
wijs heeft er niet onder geleden, gezien de resultaten. Tegelijk constateren we dat er door deze acti-
viteiten minder ruimte en aandacht is geweest voor onderwijskundige vernieuwingen. 
'Bewaking van de grondslag en de doorwerking in het onderwijs' is een blijvend punt van aandacht. 
Van zo'n punt zullen we niet snel zeggen dat we voldoende hebben gedaan. 

De professionaliteit van het team, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend per-
soneel, is merkbaar verbeterd. Er is een cultuur ontstaan waarbij collega's elkaar beter durven aan-
spreken. Dat betekent complimenten geven als het goed gaat, maar ook aangeven als het beter kan 
en moet. Het onderhouden en bevorderen van deze cultuur vraagt blijvend aandacht. 

Uit de gehouden medewerkers-, leerlingen- en oudertevredenheidsenquetes (2017 en 2018) blijkt 
dat veel zaken goed gaan. Er zijn twee gebieden die extra aandacht vragen volgens deze onder-
zoeken: enerzijds het voorkomen van Iesuitval, anderzijds het creeren van juiste verwachtingen door 
goede communicatie. 

Verder constateren we dat een sluitende meerjarenraming, zonder incidentele bekostiging, geen 
vanzelfsprekendheid is. 

Vooruitblik 
'De boog kan niet altijd gespannen staan' zegt het spreekwoord. Dat geldt ook voor onze scholenge-
meenschap. Het zorgen dat de werkdruk binnen aanvaardbare grenzen blijft, is een permanent aan-
dachtspunt — waarbij ook altijd geldt dat niet alle schouders evenveel kunnen dragen. Het is niet al-
leen een verantwoordelijkheid van de direct leidinggevenden, maar ook van betrokkenen om zelf 
grenzen te bewaken en prioriteiten te stellen. Voor de school als geheel moeten we ook tevreden 
zijn met wat goed gaat en niet in de valkuil stappen om de lat steeds hoger te willen leggen. Het vast-
houden van goede kwaliteit is een opgave op zich. 

Naar de toekomst kijkend, is de eerste opgave vasthouden van wat goed gaat. Daarnaast moeten we 
gedoceerd nieuwe beleidsinitiatieven oppakken, steeds met de vraag 'Wat brengt dit de leerling?'. 

We willen extra aandacht voor: 
1) Implementatie en verdieping van 'Toerusting en vorming', met impact voor zowel leerlingen als 

docenten. Het bevorderen van de weerbaarheid van leerlingen in een seculiere maatschappij is 
expliciet onderdeel hiervan. 
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2) Optimalisatie van 'Passend Onderwijs'. Het afstemmen van wat in de reguliere klas kan en wat 
door specifieke ondersteuning moet worden gedaan, vraagt aandacht en vergroting van de han-
delingsbekwaamheid van alle betrokkenen. 

3) Het op evenwichtige en zinvolle wijze gebruikmaken van digitate leermiddelen, waarbij de co-
ronacrisis goed moet worden geevalueerd om na te gaan welke ervaringen zinvolle toepassingen 
voor de toekomst hebben. Het reduceren van een 'overladen' lessentabel is daarbij een aan-
dachtspunt. 

4) Aandacht voor de verdere verbetering van het onderwijs in Engels op de Gomarus. Daarbij (en 
niet alleen voor Engels) zal de relatie met de basisscholen blijvend aandacht krijgen. 

5) Structurele aandacht voor toenemende internationalisering en de consequenties daarvan voor 
leerlingen van de Gomarus. 

6) Techniekonderwijs, zowel voor het vmbo middels het landelijk project 'Sterk techniekonderwijs' 
als voor mavo, havo en vwo door meer aandacht te geven aan techniek in het curriculum. Dit al-
les om leerlingen te motiveren voor de vele techniekgerelateerde beroepen die er zijn. 

We zijn tevreden over (en willen het huidige niveau vasthouden): 
1) Het feit dat de opbrengstenkaart reeds een aantal jaren 'groen' is en veel indicatoren boven het 

gemiddelde scoren. De norm blijft minimaal op het niveau van het landelijk gemiddelde, waarbij 
we de huidige hogere scores proberen vast te houden. 

2) De kwaliteitszorg, waaronder het systematisch in de gaten houden van een aantal kengetallen en 
trends. Ook bij het laatstgehouden inspectiebezoek in januari/februari 2020 heeft de 'kwaliteits-
cultuur' de kwalificatie 'goed' gekregen. 

3) De sfeer en de cultuur op school, zowel onder leerlingen als docenten en ondersteunend perso-
neel. Er zijn nog steeds aandachtspunten, maar we mogen ook dankbaar zijn voor het niveau dat 
is bereikt. 

4) De organisatie. De matrixstructuur functioneert naar tevredenheid. De ondersteuning van het 
onderwijsproces voldoet aan de verwachtingen. Aandachtspunten worden adequaat opgepakt 
en er wordt goed geluisterd naar wat het onderwijs nodig heeft. 

5) Het niveau van ondersteuning vanuit de ondersteunende diensten moet worden gecontinueerd. 
6) De relatie met de reformatorische zusterscholen is goed. Ook in de regio zijn er structurele con-

tacten met buurscholen. De rol van de regionals afstemming wordt belangrijker, omdat veel ont-
wikkelingen regionaal worden georganiseerd. 
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8. Aandachtsgebieden SBP 2020-2024 

Hieronder zijn de aandachtsgebieden voor het nieuwe SBP aangegeven. Daarbij is het uitgangspunt 
dat beleidsterreinen die goed gaan blijvend aandacht krijgen om ze op het huidige niveau te kunnen 
houden. Bij de aandachtsgebieden zijn tegelijk de meetpunten en de daarbij behorende normen aan-
gegeven. Soms gaat het om een project en ontwikkeling, waarbij de norm aan het eind van de plan-
ningsperiode moet worden behaald, bijvoorbeeld het implementeren van het project Sterk Techniek 
Onderwijs. Maar het kan ook een norm zijn die gedurende de hele planningsperiode van toepassing 
is, bijvoorbeeld een groene opbrengstenkaart. 

In de afgelopen planningsperioden is ervaring opgedaan met de planningscyclus en de rapportage 
daarover. De praktijk is dat bij het Directieplan nader uitgewerkte doelen worden geformuleerd voor 
de korte en middellange termijn (een tot twee jaar), doelen die afgeleid zijn van het SBP. Voor deze 
tijdshorizon is het mogelijk om meer concrete, afgeleide doelen te stellen die ook goed controleer-
baar zijn op korte termijn. Op basis van de doelen uit het Directieplan wordt gerapporteerd en wor-
den de resultaten en ontwikkelingen van de school van jaar tot jaar gevolgd. De doelen in het SBP 
geven een langetermijndoel aan of een niveau waaraan minimaal moet worden voldaan. Daarbij 
moeten we realiseren dat er op detailniveau vele doelen en bijbehorende normen zijn vastgelegd in 
afdelings-, team- en vakgroepplannen en in het kwaliteitszorgsysteem. 
Hieronder wordt dezelfde verdeling aangehouden als in het vorige SBP, realiserend dat een aantal 
beleidsgebieden niet binnen een van deze kaders te vangen zijn. Initiatieven gericht op het onderwijs 
zullen veelal ook impact hebben op de docent of ondersteuner. 

I. Hart voor de leerling en oog voor het onderwijs; de leerling, het onderwijs en de ondersteu-
ning van de leerling staan hier centraal. 

II. Professioneel en betrokken; de docent, de ondersteuner en de leiding van de school zijn ver-
antwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelen. 

III. Gezond en in balans; de organisatie, de processen, de huisvesting en de financien zijn essen-
tiele voorwaarden voor goed onderwijs. 

IV. Zelfbewust en afhankelijk; de Gomarus staat niet op een eiland, de interactie met derden 
heeft wezenlijke invloed op de onderwijsresultaten en de voorbereiding van de leerlingen op 
de maatschappij. 

Bij deze aandachtsgebieden worden een groot aantal beleidsvoornemens genoemd. Om door de bo-
men het bos te blijven zien, zijn er een aantal kernaandachtsgebieden waarop we uitdrukkelijk focus-
sen in de komende jaren. Dit zijn: 

• Bijbelgetrouw onderwijs en toerusting & vorming. 
• Pedagogiek en didactiek. 
• Uitdrukkelijk aandacht voor techniek, niet alleen binnen het vmbo, maar voor alle opleidin-

gen. 
De aandacht voor bovenstaande speerpunten komt tot uiting in verschillende beleidsvoornemens, 
zowel voor leerlingen als voor medewerkers. 

I. 	Hart voor de leerlingen en oog voor het onderwijs 

1) 	Bijbelgetrouw onderwijs, met aandacht voor toerusting en vorming. Ook burgerschap maakt hier 
een integraal onderdeel vanuit. In de huidige geindividualiseerde maatschappij wordt extra aan-
dacht gegeven aan 'gemeenschapszin': op welke manier kan ik wat betekenen voor de ander? 
Het grote gebod is: 'God Iiefhebben boven alles en onze naasten als onszelf'. Dit als tegenhanger 
voor een te grote nadruk op individuele prestaties en de ik-gerichte maatschappij. Voor deze 
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planningsperiode ligt de focus op de samenhang, onderling en met de reguliere vakken, de conti-
nuIteit gedurende de schoolloopbaan en de relatie met de eindtermen. De kernbegrippen vanuit 
het media-attitudemodel: Vreemdeling, Pe!grim, Leerling en Burger zullen worden gebruikt om 
het gedrag dat past bij een christelijk-reformatorische levensovertuiging te visualiseren en on-
dersteunen. 

Meetpunten 
a) Vast onderwerp bij functioneringsgesprekken. 
b) Lesbezoek door teamleiders en directeuren, ook bij dagopeningen. 
c) Visitaties door het VB en RyT. 
d) Enquetes/interviews houden: personeel-, ouder- en leerlingentevredenheid (aspect identi-

teit, toerusting en vorming, duurzaamheid, en burgerschap specifiek benoemen). 
e) Enqueteren van en gesprekken houden met oud-leerlingen, waarbij weerbaarheid in de 

maatschappij een aandachtsgebied is. 
f) Panelgesprekken met leerlingen, waarbij de geformuleerde eindtermen (opgesteld door 

Tovo-werkgroep en periodiek geactualiseerd) voor ToVo worden besproken. 

Normen 
• Identiteitsaspecten worden genormeerd door de Bijbel en de gereformeerde belijdenisge-

schriften (Drie Formulieren van Enigheid). 
• De (subjectieve) beleving van leerlingen, ouders en personeel moet zijn dat identiteitsgerela-

teerde zaken een wezenlijk onderdeel van het onderwijs uitmaken. 
• Elk team en elke vakgroep verwoordt in haar plannen hoe ToVo en burgerschap een plaats 

krijgen in het curriculum voor alle onderwijstypen en jaarlagen, waarbij de werkgroep Tovo 
de regie heeft over de samenhang gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen. 

4. 	Duurzaamheid krijgt een structurele plaats binnen Toerusting en Vorming: aandacht voor de 
omgang met Gods schepping voor alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan. 

• Meerderheid oud-leerlingen geven aan voldoende voorbereid te zijn op het 'staan in de 
maatschappij'. 

• Rapportage van het CvB aan de RvT met betrekking tot de identiteit van de school. 
• Jaarlijkse rapportage van de panelgesprekken laat zien dat de eindtermen voor ToVo behaald 

zijn (meetbaar/merkbaar). 

2) Onderwijsresultaten blijvend op hoog niveau en aandacht voor het ontwikkelen van zelfstandig-
heid en leren-leren. 
Dit betekent o.a. dat het onderwijs in lijn wordt gebracht (voor zover dat niet al het geval is) met 
de pedagogisch-didactische visie en de bijbehorende praktijken. Leerlingen worden uitgedaagd 
de hun gegeven talenten te gebruiken en dat zij zelf inzien dat dat zinvol is voor een goede plaats 
in gezin, kerk en maatschappij. Hierbij wordt in toenemende mate gedurende de schoolloopbaan 
een beroep gedaan op eigen initiatief en zelfstandigheid. In de (mentor)lessen, met name in de 
onderbouw, zal expliciet aandacht worden gegeven aan leren-leren. 

Meetpunten 
a) Opbrengstenkaart/-oordeel inspectie. 
b) Pedagogisch-didactische visie en praktijken. 
c) Vijf rollen van de docent. 

a) Opbrengstenkaart/-oordeel inspectie. 
Normen 
• De opbrengstenkaart groen, zowel het jaarlijkse als driejaarsgemiddelde. De inspectie han-

teert sinds een aantal jaren een absolute norm. De Gomarus presteert ruim boven deze 
norm. Dus enerzijds voldoen aan de norm (minimumvereiste), anderzijds het ruime surplus 
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vasthouden, waarbij er door prioriteitstelling wel enige ruimte is. We kunnen als voorbeeld 
kiezen om meer leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte toe te laten, waar-
door de rendementen kunnen afnemen. Dat is dan de keuze. 

• Opbrengsten zijn: 
o rendement onderbouw; 
o rendement bovenbouw; 
o gemiddeld eindexamencijfer; alle vakken (exciusief Engels) boven Iandelijk gemiddelde, 

percentielscore groter dan 50%. Elke vakgroep bepaalt in overleg met de directeur on-
derwijs (vakgroepen) wat de norm is. De norm moet realistisch en uitdagend zijn, maar 
niet over de top; het beste is de vijand van het goede; 

o het verschil tussen schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) moet voor het totaal bin-
nen de gestelde inspectienorm zijn (< 0,5 voor gemiddelde). Voor individuele vakken mag 
het verschil groter zijn als bij het schoolexamen wezenlijk andere kennis en andere vaar-
digheden worden gevraagd; 

o bij een visitatie van de inspectie zijn alle onderzochte onderzoeksgebieden voldoende of 
goed. 

b) Pedagogisch-didactische visie en praktijken. 
Teams (in samenwerking met vakgroepen) geven tweejaarlijks aan wat de pedagogische en di-
dactische praktijk is, ondersteund met leerling-enquetes en/of panelgesprekken. LD'ers primair 
proces (pedagogiek/didactiek) ondersteunen dit proces. 

Normen 
• Pedagogisch-didactische visie en de bijbehorende praktijken zien we terug bij lesbezoeken 

door teamleiders, vakgroepleiders en directeuren. 
• Leerlingen en oud-leerlingen enqueteren en interviewen om na te gaan in hoeverre het on-

derwijs inspirerend en uitdagend is. Dit gebeurt jaarlijks. Hiervoor worden de verschillende 
reguliere enquetes gebruikt. Een belangrijk deel van de leerlingen (> 50%) vindt het onder-
wijs inspirerend en uitdagend. NB: er is nog weinig ervaring met wat een realistische norm is. 

c) Vijf rollen van de docent. 
Normen 
• Het praktiseren van de 'vijf rollen van de docent' is de basisregel voor elke docent. Afwijken 

hiervan mag alleen als daar een goede motivatie voor is. Standaard aandachtsgebied voor 
teamleiders en directeuren bij lesbezoek. 

• Minimaal 50% van de leerlingen geeft aan zich door het onderwijs uitgedaagd te voelen. On-
der 'uitgedaagd' verstaan we dan leerlingen die voluit gemotiveerd zijn om zich in te zetten 
voor een goed resultaat. Dit verder uitwerken voor de verschillende onderwijstypen. 
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3) Consolidatie van het 'Passend Onderwijs. 
Na jaren van implementatie van Passend Onderwijs is nu de fase aangebroken om het goede 
evenwicht te vinden tussen de ondersteuning in de klas en de extra ondersteuning door 'zorg-
specialisten'. Het gaat om het evenwicht tussen de ondersteuning van de leerlingen en de draag-
kracht van het team. Doel is om het huidige niveau van leerlingenondersteuning vast te houden 
en de handelingsbekwaamheid van de docenten en ondersteuners te verbeteren, zodat de werk-
druk niet toeneemt. Een warme overdracht van PO naar VO maakt integraal onderdeel uit van 
het aanbieden van ondersteuning op maat. 

Meetpunt 
a) Passend Onderwijs bieden conform de afspraken van het samenwerkingsverband en de af- 

stemming met de teams. 

Normen 
• Voldoen aan het vastgestelde schoolondersteuningsplan (SOP); vierjaarlijkse actualisatie. 
• Alle leerlingen uit het voedingsgebied van de Gomarus en passend binnen de denominatie in 

of buiten de school ondersteuning bieden, zodat onderwijs kan worden gevolgd. 
• Het aantal thuiszitters is nul, of de thuiszitter heeft toestemming van de leerplicht en er is 

perspectief voor hervatting van de lessen. 
• Docenten geven aan dat, gegeven de doelstelling dat er plaats is voor leerlingen met extra 

zorg op de Gomarus, de werkdruk als gevolg van de zorgleerlingen aanvaardbaar is. 
• De uitgaven en inkomsten voor de leerlingenondersteuning zijn blijvend in evenwicht. 

4) Lessentabel reduceren (overladen programma); onderwijs op afstand integreren. 
De leerlingen hebben relatief veel contacturen, zeker bezien vanuit Europees perspectief. Op de 
Gomarus geldt voor de meeste klassen dat ze tussen de 31 en 34 lessen van 50 minuten hebben. 
Het aantal lessen in de NJT van fulltime docenten is 26 uur. In deze planningsperiode willen we 
de lessentabel reduceren met behoud van onderwijskwaliteit en meer financiele ruimte in de be-
groting en een sluitende meerjarenraming. 

Meetpunten 
a) Lessentabel reduceren met 10-15% (3 tot 5 lessen). 
b) Deel van deze lessen wordt vervangen door onderwijs op afstand op basis van 'good practi-

ces' opgedaan tijdens de lockdown van de scholen. 

Normen 
• De onderwijskwaliteit blijft op hetzelfde hoge niveau (referentie resultaten 2018-2020). 
• Aan de norm voor de onderwijstijd wordt voldaan door facultatieve lessen op locatie en op 

afstand. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de MR. 
• Op jaarbasis wordt hierdoor 1% van het jaarbudget (ongeveer € 180.000,-) vrijgespeeld om in 

te zetten voor onderwijsinnovatie: projecten en ideeen die het waard zijn om een kans te ge-
ven. Dit is exclusief eventuele aanpassingen die nodig zijn voor een gezonde begroting en 
meerjarenraming. 

5) Blijvend aandacht voor Engels: Engels is en blijft een aandachtspunt: enerzijds door de achter-
stand bij de start van het VO, anderzijds door het steeds stijgende landelijke niveau van Engels, 
waardoor de examennormen naar boven worden bijgesteld. Specifiek aandacht voor het niveau 
van Engels op het vmbo. Inzetten op samenwerking met basisscholen om startniveau VO te ver-
hogen. 

Meetpunten 
a) Gemiddeld examencijfer. 
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b) Structurele samenwerking met basisscholen. 

Normen 
• De percentielscore is aan het eind van de planningsperiode (2024) voor havo en vwo 50% of 

hoger, voor de andere opleidingen 15% of hoger. 
• In 2024 is er met 75% van toeleverende basisscholen (hoofdleveranciers) een structurele sa-

menwerking m.b.t. kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Engels. 

6) 	Implementatie Sterk Techniek Onderwijs 
Het ministerie van OC&W heeft voor de komende vier jaar een fors budget beschikbaar gesteld 
om de leerlingendaling in het technisch onderwijs van het vmbo tot staan te brengen. Het per-
spectief is een structurele bijdrage van 100 miljoen op jaarbasis. Met een aantal scholen in de 
regio is een regionaal plan gemaakt om genoemd doel te realiseren. 

Meetpunt 
a) Succesvolle implementatie conform het plan voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) voor eind 

2023. 

Normen 
• Het aantal vmbo-leerlingen (Bouwen, Wonen & Interieur) blijft gelijk of neemt toe (hoofd-

doel). 
• De in het plan gedefinieerde subdoelen voor de Gomarus worden gerealiseerd. Deze zijn: 

0 

7) Profielorientatie voor mavo, havo en vwo. 
De opleiding voor mavo, havo en vwo is grotendeels theoretisch. Het heeft een meerwaarde om 
deze leerlingen een beter zicht te geven op de beroepsmogelijkheden van de verschillende secto-
ren. In het kader daarvan wordt een sectororientatie ontwikkeld voor genoemde opleidingen, 
waarbij in eerste instantie de focus ligt op de havo. Bij succesvolle implementatie zal een enigs-
zins vergelijkbare orientatie voor mavo en vwo worden ontwikkeld. Doel is dat de leerlingen een 
beter zicht krijgen op het beroepenveld en daardoor bewuster voor een profiel kiezen. Leer-
lingen inzicht geven in de mogelijkheden van technische beroepen is hier een belangrijk onder-
deel van. 
Meetpunten 
a) Implementatie profielorientatie op de havo vanaf schooljaar 2021-2022. 
b) Implementatie profielorientatie op mavo en vwo vanaf 2022. 
Normen 
• Aanbod profielorientatie voor alle havoleerlingen vanaf schooljaar 2021-2022. 
• Leerlingen kiezen het juiste profiel voor de studiekeuze na het VO. Het huidige percentage 

'studie-overstappers' is bekend. Dit percentage neemt in de planningsperiode of met 10%. 
• Leerlingen hebben een redelijk beeld van de verschillende beroepen die mogelijk zijn op ba-

sis van het gekozen profiel. Om dit te kunnen meten, zal een nulmeting worden uitgevoerd. 
Ten opzichte de nulmeting kan worden nagegaan of het zicht op het beroepenveld toe-
neemt. 

8) Taalvaardigheid bevorderen. 
Landelijk onderzoek laat zien dat de taalvaardigheid, en in het bijzonder de leesvaardigheid van 
jongeren afneemt. De Gomarus is een school met een grotendeels autochtone populatie. De re-
sultaten voor het vak Nederlands liggen op of onder het landelijk gemiddelde. Dit is een mager 
resultaat. Extra stimulans is noodzakelijk. 
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Meetpunt 
a) Taalvaardigheid, met specifiek aandacht voor (begrijpend) lezen bevorderen. 

Normen 
• Er wordt beleid ontwikkeld om taalvaardigheid te bevorderen op de Gomarus, voortbordu-

rend op wat er nu reeds gebeurt. Eind schooljaar 2021-2022 is dit beleid geformuleerd. 
• Percentielscore examenresultaten Nederlands voor alle opleidingen 50% of hoger. 
• Bij alle vakken is er aandacht voor taalvaardigheid. Er worden geen grote plannen per vak 

verwacht, maar wel structurele aandacht, bijv. door tijdens de les leerlingen opgaven voor te 
laten lezen en in eigen woorden te laten vertellen wat er wordt bedoeld. Dit wordt binnen de 
vakgroep gestimuleerd en geevalueerd. 

• In een deel van de opvanglessen is specifiek aandacht voor leesvaardigheid. 

9) Internationalisering: leerlingen voorbereiden op de doorgaande globalisering van de economie 
en politiek. 

Meetpunt 
a) Leerlingen leren en ervaren de Nederlandse cultuur en gewoonten te zien in relatie tot de 

internationale context, om zo beter voorbereid te zijn op het studeren en werken in deze in-
ternationale context. Contact met christenen in andere culturen is een specifiek aandachts-
punt (bijvoorbeeld via ACSI). 

Norm 
• Voor elk onderwijstype wordt compact beschreven op welke manier gedurende de school-

loopbaan aandacht aan internationalisering wordt gegeven (attitude, kennis en vaardighe-
den). Daarbij wordt aangegeven wat voldoet, wat gewijzigd moet worden, wat kan stoppen 
en wat zinvol is om toe te voegen. Dit is eind schooljaar 2021-2022 gereed. 

10) Nieuwe leerweg met praktijkgerichte componenten voor de mayo. 
Rondom dit beleidsvoornemen van OC&W is nog zoveel onduidelijk dat het nu niet mogelijk is 
om hiervoor eenduidig beleid te ontwikkelen. Waarschijnlijk kan profielorientatie voor de mavo 
hierbinnen worden ondergebracht. 

11) Nieuw curriculum met meer schooleigen ruimte: 70% voorgeschreven, 30% schoolspecifiek in te 
vullen. 
Het is nog niet duidelijk of en wanneer een nieuw curriculum wordt ingevoerd. De specificaties 
van het nieuwe curriculum zijn ook nog niet duidelijk. Indien het relevant wordt tijdens deze 
planningsperiode zal het alsnog worden ingevoegd in dit plan. 
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II. 	Professioneel en betrokken 

1) Het personeel (docenten, ondersteunend personeel en leiding) is drager van de identiteit van de 
Gomarus. Blijvend aandacht voor scholing op dit gebied. Niet een gelimiteerd aantal activiteiten 
zoals dagopening, vieringen en de godsdienstlessen maken de Gomarus een reformatorische 
school. Docenten, ondersteuners en leidinggevenden dragen vanuit persoonlijke beleving en ge-
degen kennis de christelijke identiteit uit, in hun lessen en in hun omgang met leerlingen en met 
elkaar. 

Meetpunt 
a) Structurele aandacht voor de identiteit van medewerkers en (blijvende) scholing op dit ge- 

bied. 

Normen 
• De identiteitsgrondslag van de school zijn de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschrif-

ten. Elke docent wordt gevraagd deze te onderschrijven en zijn/haar leven met Gods Woord 
als richtlijn te leiden. 

• Elke nieuwe docent volgt de cursus Godsdienstig Pedagogische Vorming. 
• Ook voor 'zittend personeel' zijn er scholingsmogelijkheden m.b.t. identiteit (in of buiten de 

school). 
• Op studiedagen voor personeel komt identiteit structureel aan de orde. 
• In elk functionerings- en beoordelingsgesprek is identiteit een gespreksonderwerp. 

2) De Gomarus als lerende organisatie, met oog voor de kwaliteiten van betrokkenen. Meer aan-
dacht voor uitbouwen van capaciteiten dan voor te veel focus op minder sterke punten. Aan-
dachtspunten: professionele leergemeenschappen (PLG's) en (academische) opleidingsschool. 
Medewerkers werken persoonlijk aan een professionele beroepshouding en een professionele 
cultuur als gemeenschap. 

Meetpunten 
a) Structureel aandacht voor leren met en van elkaar, het PLG-concept, video-interactie etc. 
b) Blijvend aandacht voor het mentoraat, waarbij zowel de handelingsbekwaamheid van de 

mentor als de invulling van het mentoraat binnen de verschillende teams aandachtspunten 
zijn. 

c) Aandacht nieuwe mentoren. 

Normen 
• Elke (beginnende) docent heeft binnen maximaal vier jaar een onderwijsbevoegdheid voor 

het betreffende werkgebied. 
• Elke medewerker doet in deze planningsperiode minimaal mee met een PLG t.b.v. deskun-

digheidsbevordering aansluitend op zijn/haar professie en persoonlijke interesse. Docenten 
met een stevige studielast t.b.v. het behalen van een bevoegdheid kunnen hiervan worden 
vrijgesteld. 

• De beschikbare uren en het beschikbare budget voor deskundigheidsbevordering worden 
ook aan dat doel besteed. Jaarlijks wordt er gerapporteerd. 

• Voor ouders, leerlingen en mentoren moet duidelijk zijn wat van het mentoraat mag worden 
verwacht. Regelmatig (tweejaarlijks een steekproef) moet worden gemeten of de verwach-
tingen worden waargemaakt. 

• Elke nieuwe mentor krijgt de mogelijkheid om een mentoraatscursus te volgen. 
• Elke medewerker is zich bewust van en handelt conform de motto's: 

o 	Niet sparen, maar sparren. 
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o Eerst begrijpen, dan begrepen worden. 
o Zeg wat je doet, doe wat je zegt. 
o Neem je verantwoordelijkheid. 

• Tijdens de planningsperiode wordt dit minimaal een keer in een functioneringsgesprek aan 
de orde gesteld. 

3) De meerjarenpersoneelsplanning wordt gebruikt om te anticiperen op de toekomstige wijzigin-
gen in het personeelsbestand. 

Meetpunten 
a) Structureel anticiperen op de toekomstige personeelsbehoefte, gebaseerd op leerlingen-

prognose, ziekte- en functioneringsrisico's, pensionering etc. 
b) Specifiek aandacht voor actueel en dreigend lerarentekort voor veel vakgebieden. 

Normen 
• Meerjarenpersoneelsplanning jaarlijks actualiseren en de consequenties ervan omzetten in 

het aanname- en personeelsbeleid. 
• Individuele en gezamenlijke (met de andere reformatorische VO-scholen) acties ontplooien 

om de vijver groter te maken. 
• Interne promotie en flexibiliteit bevorderen (eerstegraadsopleidingen, dubbele bevoegdhe-

den en adequaat functiemixbeleid). 
• We zijn tevreden als bovenstaande acties structureel worden uitgevoerd. Hopelijk heeft het 

ook het gewenste effect (minder moeilijk vervulbare vacatures); dit is echter zo afhankelijk 
van Iandelijke ontwikkelingen dat hiervoor geen harde norm is op te stellen. 

4) Blijvend aandacht voor werkdruk, seniorenbeleid en het voorkomen van ziekteverzuim. Het wel-
bevinden van de Gomaruscollega. 

Meetpunten 
a) Medewerkerstevredenheid, met extra aandacht voor risicogroepen als startende docenten 

en senioren. 
b) Ziekteverzuim. 

Normen 
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek (elke drie jaar) levert een gelijke of hogere score dan 

voorgaande onderzoek. 
• De direct Ieidinggevende spreekt jaarlijks tijdens het f-gesprek met elke 55-plusser over de 

werkdrukbeleving en wat er nodig is om op een goede manier de Ioopbaan op de Gomarus te 
voltooien, maatwerk. Dit is een inspanningsverplichting voor werknemer en werkgever. 

• Ziekteverzuim minimaal een procent onder het Iandelijk gemiddelde. 



III. 	Gezond en in balans 

1) Administratie en financien. De administratie en financien zijn op orde. Onderstaande meetpun-
ten zijn een verdere optimalisatie van een goed functionerende organisatie. 

Meetpunten 
a) Inkomsten en uitgaven zijn duurzaam in balans; speciale aandacht voor gewijzigde situatie 

door definitieve huisvesting in Gorinchem en Zaltbommel en de geplande gewijzigde bekosti-
ging met een reductie van inkomsten voor de Gomarus. 

b) Weerstandsvermogen in evenwicht met risicoprofiel. 
c) Interne informatievoorziening optimaliseren. 
d) Optimalisatie administratieve processen. 
e) Verdere digitalisering van processen. 

Normen 
• Jaarlijks goedkeurende verklaring van de accountant. 
• Tevredenheidsmeting onder personeel, eens in de drie jaar, m.b.t. interne informatievoorzie-

ning. 

2) Informatie- en communicatietechnologie (ICT). 

Meetpunten 
a) Betrouwbare ICT-infrastructuur, ook voor onderwijs op afstand. 
b) Beveiligen van de informatiestromen. 
c) Gedrag, processen en procedures conform de privacyrichtlijnen. 

Normen 
• Service minimaal op huidige niveau (periodieke meting). 
• Jaarlijkse check van de ICT-beveiliging conform standaard 'Kennisnet'. 
• Jaarlijkse check of wordt voldaan aan de AVG-richtlijnen. 

3) 	Facilitair. 

Meetpunten 
a) Goede dienstverlening (schoonmaak, repro, onderhoud etc.). 
b) Een groene en gezonde school. 
c) Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt geminimaliseerd. 

Normen 
• Dienstverlening minimaal op het huidige niveau. 
• De schoolkantine voldoet aan de 'Gezonde schoolkantine' norm. 
• Jaarlijkse evaluatie van energiegebruik en een check of extra maatregelen mogelijk en haal-

baar zijn (kosten-batenanalyse). 

4) Logistiek, PR en marketing, bedrijfshulpverlening (BHV). 

Meetpunten 
a) Dienstverlening minimaal op het huidige niveau houden. 
b) Optimalisatie van de roosters en de communicatie daarover. Met name aandacht voor het 

terugbrengen van de lesuitval. 
c) De unieke kenmerken van de school beter uitdragen naar doelgroepen (marketing). 
d) Een veilige school (fysiek en sociaal), incl. procedures en trainingen. 

28/31 



Normen 
• Middels de tevredenheidsonderzoeken wordt de vinger aan de pols gehouden wat betreft 

het niveau van service, de communicatie en de sociale en fysieke veiligheid van de school. Dit 
moet minimaal op het huidige niveau blijven. 

• De school voldoet aan de wettelijke normen m.b.t. veiligheid. 
• Het BHV'ers hebben de benodigde bevoegdheid en houden de kennis en vaardigheden van 

het team op peil door verschillende keren per jaar te oefenen. 
• Er worden leswaarnemers benoemd om de lesuitval te reduceren. 
• Aan de hand van een beleidsnotitie PR en marketing wordt de (positieve) bekendheid van de 

school vergroot. Ouders met leerlingen die binnen de doelgroep van de Gomarus passen, kie-
zen ook bewust voor onderwijs op de Gomarus. 

IV. 	Zelfbewust en afhankelijk 

1) Sterk TechniekOnderwijs (STO) implementeren in samenhang met regioscholen. 
STO is ook reeds genoemd bij de beleidsinitiatieven voor de leerling. Daar gaat het uiteindelijk 
om: het tot staan brengen van de terugloop van het aantal vmbo techniek-leerlingen en -oplei-
dingen. Dit is echter ook een gezamenlijk project van alle vmbo-scholen in de regio. Het gaat om 
een totaal subsidiebedrag van ongeveer tien miljoen euro. Goede plannen, goede samenwerking 
en goede verantwoording zijn essentieel. 

Meetpunt 
a) Samenwerking met de andere STO-scholen en partners verloopt conform afspraken. Inten- 

sieve samenwerking met behoud van eigen identiteit. 

Normen 
• Voortgangsrapportages worden tijdig aangeleverd aan de coordinerend projectleider. 
• Afgesproken inzet (mensen en middelen) en de cofinanciering is op orde. 
• Opgedane kennis en ervaring worden actief gedeeld met participerende scholen. 

2) Participeren in de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC). 
De besturen van de VO-scholen, samen met de lokale overheid en het bedrijfsleven, hebben het 
initiatief genomen om een RBIC te vormen. Dat is een samenwerkingsverband en fysieke plaats 
waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, en waar vaardigheden en kennis kunnen wor-
den opgedaan van nieuwe technologieen. Dit initiatief bevindt zich in de innovatiefase. Voor de 
Gomarus zal hier vooral door mavo-, havo- en vwo-leerlingen gebruik van worden gemaakt voor 
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projecten met als doel enthousiasmeren voor techniek en beter zicht op het beroepenveld en de 
bijbehorende opleidingen in die branche. 

Meetpunt 
a) Actieve participatie bij het opzetten en gebruik van het RBIC. 

Normen 
• De zeggenschap en verantwoordelijkheid (ook financieel) in evenwicht met de belangen en 

de participatie van de Gomarus in het RBIC. 
• Zowel mavo-, havo- als vwo-leerlingen maken gebruik van het RBIC (in eerste fase try-outs) 

en leggen actief contacten met bedrijven. 

3) Contacten met het regionale bedrijfsleven uitbouwen. 
Via vmbo-bk zijn er in het kader van stages structurele contacten met bedrijven. Ook als het gaat 
om snuffelstages zijn er (vaak) incidentele contacten. We willen werken aan een bestand van be-
drijven waarmee we regelmatig contact onderhouden — zowel voor leerlingen in het vmbo, maar 
ook voor de andere opleidingen, hoewel dat beperkter zal zijn. 

Meetpunten 
a) Bestand met bedrijven, contactpersonen en gezamenlijke activiteiten opbouwen. 
b) Bedrijven actief informeren over ontwikkelingen binnen de Gomarus Scholengemeenschap. 
c) Betrokken docenten en medewerkers actief informeren over bedrijven en wat ze voor de 

Gomarus kunnen betekenen. 

Norm 
In de planningsperiode: 
• De basisgegevens van alle bedrijven en instellingen met (enigszins) structurele contacten met 

de Gomarus worden gelnventariseerd. 
• Met deze bedrijven wordt in kaart gebracht (enquete/interview) wat de Gomarus en zij nu en 

in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. 
• Er wordt een netwerk opgezet van oud-leerlingen die een eigen bedrijf hebben en structu-

reel contacten met de Gomarus willen onderhouden. 

4) Regionale Planning Onderwijsvoorzieningen (RPO) actualiseren. 
Scholen maken afspraken over het onderwijsaanbod in een RPO-regio. Dit moet komende jaren 
weer geactualiseerd worden (elke vijf jaar). Ook hebben er gemeentelijke herindelingen plaats-
gevonden in de regio. Scholen in een gemeente kunnen maar aangesloten zijn bij een RPO. Ook 
moet het huidige RPO worden ontvlochten. De RPO-regio Gorinchem is tijdelijk samengevoegd 
met de regio Betuwe om de stichting van de nevenvestiging in Zaltbommel mogelijk to maken. 

Meetpunt 
a) RPO actualiseren. 

Norm 
• RPO is binnen de wettelijke termijn van vijf jaar (voorjaar 2022) geactualiseerd. 

5) Structurele kennisdeling en samenwerking met de reformatorische VO-scholen. 

Meetpunt 
a) Actief participeren in samenwerking van reformatorische VO-scholen, zoals bij het Bestuur-

dersoverleg, het Schoolleidersplatform, het reformatorisch Samenwerkingsverband en di-
verse netwerken. 
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Normen 
• Halen en brengen van kennis en ervaring. 
• Onderwijsmethoden gezamenlijk ontwikkelen (volgens afgesproken criteria). 
• Ideeen en materialen worden zo veel mogelijk om niet met elkaar gedeeld (dagopeningen, 

relevante projectplannen etc.). 

6) Continueren samenwerking met Hoornbeeck College m.b.t. mbo. 
Met het Hoornbeeck is in de afgelopen jaren een succesvolle samenwerking tot stand gekomen. 
Vmbo-leerlingen kunnen hun mbo niveau 2- of niveau 3-opleiding op de Gomarus afronden. 

Meetpunt 
a) Mbo niveau 2- en niveau 3-opleidingen aanbieden in aansluiting op een vmbo-opleiding. 

Norm 
• Mbo-opleiding aanbieden voor alle vmbo-uitstroomrichtingen mits financieel haalbaar. 
• De mbo-opleidingen (als totaal) moeten kostendekkend zijn. 
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1. Inleiding 

Dit document beschrijft verschillende zaken die specifiek te maken hebben 
met het werken in het BBHV-team. Het teamboekje is grotendeels 
herschreven. De pig's zijn grotendeels verdwenen, maar de focus op het 
primaire proces blijft. 

Met dit boekje willen we helderheid en structuur scheppen, een duidelijk 
verwijspunt hebben, bepaalde zaken goed onder de aandacht brengen en 
iedereen overzicht geven over zaken die binnen BBHV spelen. We hopen 
hiermee ad hoc communicatie te verminderen en nieuwe (gast)docenten 
efficient te informeren over alle belangrijke afspraken en ontwikkelingen 
binnen BBHV. 

2. Visie 

Als christelijke school ontlenen vvij ons bestaansrecht aan de Bijbelse 
opdracht om Gods daden door te geven aan de volgende generaties. Hierbij 
doen leerlingen kennis op die zich richt op Godskennis, zelfkennis, kennis 
van de ander en het andere. Samen met gezin en kerk vormt de school zo 
leerlingen om dienstbaar te kunnen zijn in de samenleving. 

Op onze school leren leerlingen dat God goed is en de mens van 
nature geneigd is tot het kwade. Het belangrijke doel van ons 
onderwijs is dat leerlingen leren dat God naar Zijn welbehagen, in en 
door Christus, de verlossing van verloren zondaren mogelijk maakt. 
Daarnaast is er aandacht voor de christelijke/reformatorische traditie 
in het besef dat deze ontstaan is uit Gods trouwe zorg over ons. 

Als personeelsieden streven wij ernaar om in ons gedrag een voorbeeld voor 
leerlingen te zijn. Vanuit de gerichtheid op God, Zijn schepping en de naaste 
brengen wij blijvende waarden als bescheidenheid, rechtvaardigheid en 
naastenliefde over. Als gezagsdragers zijn wij in ons gedrag betrouwbaar, 
geloofwaardig en echt. Wij leren onze leerlingen ijverig te zijn, 
doorzettingsvermogen te ontwikkelen en respect te hebben voor gezag. 

Op onze school gaan leerlingen respectvol om met de personeelsieden 
en met hun medeleerlingen. Hierdoor komt pesten niet voor op onze 
school of wordt direct aangepakt. De leerlingen krijgen in toenemende 
mate verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en leren zelfstandig 
werken, samenwerken, om ondersteuning vragen en verantwoording 
afleggen. Deze algemene vorming gaat bij ons op school hand in hand 
met het opleiden voor een beroep of vervolgopleiding. 

Als leraren zijn wij ervan overtuigd dat onderwijs begint bij een echte 
ontmoeting tussen leraar en leerling. In onze lessen brengen wij leerlingen 
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regelmatig tot verwondering. Leren vindt zo mogelijk plaats vanuit de 
werkelijkheid die ook benaderd kan worden vanuit verhalen, beelden en 
probleemstellingen. 

Op onze school streven leraren naar een optimale betrokkenheid van 
leerlingen in de les en dagen zij leerlingen praktisch, creatief en/of 
intellectueel 	uit 	tot 	betere 	prestaties 	en/of 	meer 
verantwoordelijkheid. Hierom geven zij leerlingen zoveel mogelijk 
onderwijs op hun niveau. 
Op onze school maakt een leerling zich de kennis 'eigen', dat wil 
zeggen dat de overgedragen kennis persoonlijk betekenis krijgt. Dit 
leerproces bestaat uit kennisoverdracht en toepassing van deze 
kennis. Dit heeft tot doel dat de leerling zelfstandig leert denken. 
Op onze school hebben leraren veel kennis van hun vak en werken 
samen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen sectie en team. 
Leraren onderhouden pedagogische en didactische kennis door op de 
hoogte te zijn van bestaande en nieuwe inzichten. 

Praktijken 
1. Vorming dient (impliciet) overal in de school aandacht te krijgen: 

a. Vorming als christen uit zich in gerichtheid op God, gerichtheid op de 
naaste (dienstbaarheid) en eerbied voor de schepping. 
b. In het Bijbelse mensbeeld is het vertrekpunt in de relatie tot God dat 
wij gevallen mensen zijn in Adam, dood in zonden en misdaden. En dat 
we voor het tot stand komen van een relatie met God (bekering), 
wedergeboorte nodig hebben, gewerkt door Gods Woord en Geest. 
c. Dienstbaarheid uit zich o.a. in het hebben van wezenlijke interesse in 
elkaar, verwachtingen uitspreken naar elkaar en het klaar staan voor 
elkaar. Dit is belangrijk binnen de gemeenschap van onze school, maar 
het is ook van wezenlijk belang als dat in praktijk wordt gebracht buiten 
de gemeenschap van onze school. 
d. Onderwijs zal lets ontsluieren van de grootheid van de schepping 
waardoor ook eerbied voor de Schepper kan ontstaan. 
e. Wij benutten kansen om in gesprek te komen over God en Zijn Woord 
en streven zo naar echte ontmoetingen. 
f. Vorming vindt niet alleen plaats bij de dagopening en de lessen 
godsdienst, alle vakken moeten dienen tot beter verstaan van de Heilige 
Sch rift. 
g. Er wordt gestreefd naar een actieve en persoonlijke betrokkenheid 
van de leerlingen. Dat kan heel goed door het stellen van concrete, 
prikkelende en open vragen. 
h. De mentor heeft een belangrijke rol in het gesprek met de individuele 
leerling over zijn staan als christen in de kerk, in de wereld en in de 
school. 
i. Binnen secties gaan leraren met elkaar het gesprek aan over 
elementen in de methode die niet stroken met de identiteit van de 
school. Deze elementen kunnen overigens heel geschikt zijn om ook met 
onze leerlingen in gesprek te gaan over onze identiteit. 
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2. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen: 
a. Leerlingen 	voelen 	zich 	medeverantwoordelijk 	voor 	hun 
medeleerlingen. Dat beInvloedt hun gedrag positief. 
b. 'Sterke' leerlingen leren we om zich in te zetten om `zwakke' 
leerlingen te helpen (niet alleen op cognitief gebied). 
c. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen schoolwerk (gemiste 
lesstof en/of proefwerken). Leraren weten wat ze in dit opzicht van hun 
leerlingen kunnen en mogen verwachten. Dit is uiteraard per schoolsoort 
en leeftijd verschillend en is onderdeel van de vorming. 
d. Als er keuzemogelijkheden voor leerlingen zijn te realiseren, wordt 
dat bevorderd; het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van 
leerlingen. 

3. Om alle leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven, streven we in 
onze school (in klassen die niet te groot zijn) naar de volgende 
praktijken: 
a. Waar dat nodig en mogelijk is, leveren we maatwerk in instructie, 
verwerking en begeleiding. 
b. Er is aandacht voor leerlingen die wat meer ondersteuning nodig 
hebben om goede resultaten te halen. 
c. Er is voldoende aandacht voor leerlingen die wat meer uitdaging (niet 
alleen op cognitief gebied) aankunnen. 
d. We proberen onze leerlingen praktisch en/of intellectueel uit te dagen 
om betere prestaties te leveren en om meer verantwoordelijkheid te 
nemen voor het schoolwerk. 

4, Op onze school wordt gewerkt aan een effectieve lespraktijk: 
a. Leraren streven ernaar om de vijf rollen van de leraar (gastheer, 
presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter) zo goed mogelijk te 
vervullen. 
b. Binnen een les(senserie) vervult de 'didactische leidraad Gomarus' 
een nuttige rol om te beoordelen of noodzakelijke didactische elementen 
niet ontbreken. 
c. Overdracht van kennis zal in veel gevallen zinvol en/of effectief zijn. 
Vooral als het gaat om geloofswaarheden en waardevolle kennis vanuit 
de christelijke traditie is dit het geval, Tegelijk geldt ook voor deze kennis 
dat de leerling zich deze kennis `eigen' moet maken, d.w.z. dat het 
persoonlijk betekenis moet gaan krijgen voor de leerling. 

5. In onze school bevorderen we een lerende cultuur: 
a. Personeelsleden geven en ontvangen op de juiste wijze feedback op 
elkaars werk en gedrag. 
b. Leraren werken met leerlingen aan het op de juiste wijze geven van 
en verwerken van feedback op werk en gedrag. 
c. Binnen teams, secties en afdelingen wordt door alle leden gewerkt 
aan handhaving of verbetering van (onderwijs)kwaliteit. 
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d. We 	proberen 	leerlingen 	concentratie, 	leesvaardigheid 	en 
luistervaardigheid aan te leren. Dat is voor alle schoo!vakken van belang, 
maar dat is ook belangrijk voor de geestelijke ontwikkeling. 

Leraren bevorderen dat bij hun leerlingen verwondering, enthousiasme en 
interesse ontstaan voor het schoolwerk. Dat kan onder andere door 
creativiteit ('out of the box' denken) te stimuleren. 

3. Speerpunten teamleiders 
Dit cursusjaar hebben we naast het stimuleren en bewaken van de 
lopende processen de volgende speerpunten: 

• Veiligheid voor personeel en leerlingen: Er is een goed sociaal 
klimaat in de klassen/lesgroepen. We accepteren geen racisme, 
seksisme, pesten en soortgelijk gedrag: Dit blijkt uit lesbezoek, bt-
gesprekken, panelgesprekken en f.gesprekken. 

• Huiswerk: We stimuleren een goede huiswerkhouding van 
leerlingen. Afspraak is dat in kias 4hv en 5v huiswerkregistratie via 
SOM wordt bijgehouden. Bij elk bt-gesprek komt huiswerkhouding 
van leerlingen die onvoldoende voor een of meer vakken staan aan 
de orde. De vakdocent bepaalt de sanctie. In exarnenklassen leveren 
we maatwerk in huiswerktoezicht. 

• Werkdruk: Goede balans in werkdrukbeleving. Komend jaar is er 
ontwikkeltijd gecreeerd door 12 weken met een 40-minutenrooster te 
werken. Dit mag geen extra werkdruk opleveren. Via voortgangs- en 
f.gesprekken krijgen we input. 

• Professionele cultuur: We gaan uit van een professionele cultuur 
en durven elkaar complimenten te geven en aan te spreken op de 
momenten dat dit nodig is. 

• Goed doel: we kiezen als niveau/jaarlaag voor een goed doel. Begin 
van het jaar is er keuze uit een paar doelen. Hier kiezen we er een 
van uit. Elke mentor is er met zijn mentorgroep verantwoordelijk voor 
dat hier een serieuze bijdrage wat betreft tijd/geld aan wordt 
geleverd. Voor de herfstvakantie heeft elke mentor een plan van 
aanpak ingediend hoe zijn/haar groep een bijdrage gaat leveren. Er 
is een mentoruur in de eerste weken om dit te regelen. Maatwerk is 
mogelijk. 

• Maatwerk: Er is geen vaste voorlichtingsavond voor ouders van 
leerlingen in bbhv. Liever investeren we in maatwerk: goede 
communicatie via e-mail en in gesprekken met ouders en leerling aan 
de ene kant en mentor en teamleider (eventueel met zorg-
coordinator) aan de andere kant om zo maatwerk te bieden bij 
geconstateerde problematiek. Wel zorgen we voor goede informatie 
via de nieuwsbrief en indien nodig via aparte, gerichte e-mails. 
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4. Nascholing 
A. Teamnascholing 
Team BBHV wit ook dit jaar een speerpunt maken van persoonlijk leren 
met invloed op het primaire proces. Als team hebben we vier 
teammiddagen. We verwachten op die middagen alle collega's ook zij die 
op die dag niet op school werken. 

31/10 
Tijdens deze teammiddag willen werken aan teambuilding. Wie zijn we en 
wie willen we als team zijn, ook naar elkaar toe. Hoe kunnen we elkaar 
ondersteunen, welke regels/afspraken vinden we belangrijk. 

10/12 
Tijdens deze teammiddag gaan we nadenken over veiligheid in de 
lespraktijk aan de hand van casuIstiek en rollenspel. 

14/01 
Tijdens deze teammiddag zal christelijk leraarschap centraal staan. Het 
gaat over de vraag hoe je op een goede manier met elkaar en met 
leerlingen in gesprek kunt gaan over geloofszaken. 

9/06 
Deze teammiddag houden we even reserve en heeft nog geen invulling. 

B. Individuele nascholing 
Vorig jaar hebben we ingestoken op mini-PLG's. Om allerlei redenen 
worden de meeste mini-PLG's niet vervolgd. 
Doelstelling van alle nascholing in teamverband is dat het primaire proces 
erdoor wordt versterkt en er aantoonbaar baat bij heeft. Centrale vraag 
hierbij is: wat heeft mijn les/wat hebben mijn leerlingen eraan dat ik deze 
training/nascholing voig. 

De PLG actualiteit gaat door met  10.2e 

De PLG Christelijke leraarschap gaat door met:  10.2e 

Een fors aantal collega's heeft geen nascholingsverplichting door studie: 

De vol ende collega's vol en een individueel traject: 

Van de collega's die hierboven niet zijn genoemd, verwachten we dat ze 
begin nieuwe cursusjaar met een voorstel voor nascholing komen. 

Eind september heeft elke collega, welk traject hij/zij ook volgt een 
overzicht van de geplande nascholing voor cursusjaar 2019-20 besproken 
met zijn/haar leidinggevende. 
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5. Werkafspraken 
A. Algemene zaken 
Even wat algemene zaken waarover we soms vragen krijgen. Verlof vraag 
je aan via AFAS Insite (bereikbaar via het portaal), ook Ipb-verlof. 
Declareren en nascholing gaan ook via AFAS. Kom vooraf langs om over 
scholing of bijzonder verlof door te praten met ons. 
Let goed op Zermelo of er een steruur is ingezet en vergeet niet je 
surveillance-uur in de studiewerkruimte (hswr). Elk lid van het team bbhv 
is tenminste een vrij lesuur ingeroosterd in de studiewerkruimte (hswr 
op je rooster). Je enige taak is ervoor te zorgen dat er in stilte wordt 
gewerkt. Leerlingen die toch menen te moeten praten, kun je verwijzen 
naar de mediatheek of andere plaatsen binnen school waar leren en praten 
gecombineerd mogen worden. Het is mogelijk tijdens dat uur toetsen te 
laten inhalen. Communiceer dat even vooraf met de surveillant. 
Voor opdrachten waarbij leerlingen gebruik moeten maken van 
documentatie: denk aan de mediatheekwebsite. Via deze site kunnen 
leerlingen gratis alle kranten van heden en verleden raadplegen evenals 
allerlei andere bronnenverzamelingen die voor een particulier niet gratis 
toegankelijk zijn. 

B. Studiewijzer 
Maak per periode een periode-item aan met 'Toetsen periode x'. In dit item 
noteer je onder elkaar alle inleveropdrachten en toetsen. Zo kan een 
leerling in een oogopslag zien wat er deze periode voor jouw vak aankomt. 
Natuurlijk zet je de toetsen en opdrachten ook bij een bepaalde week, maar 
dit periodeoverzicht biedt de leerling (en zijn begeleiders) inzicht in de 
komende werkdruk. 

Toetsen en inleveropdrachten moeten op de eerste dag van de nieuwe 
periode ingepland staan. Concreet huiswerk minimaal 2 weken vooruit. 

Wees alert op het koppelen van de lessen. 

C. Toetsing/Schoolexamenzaken 
Schoolexamens dienen volgens de deadlines in de jaarplanning te worden 
ingeleverd op de toetsenbank. Bij afname van een SE haalt de surveillant 
de toets op (kast tegenover roosterkamer). Na afloop wordt het gemaakte 
werk in de inleverkast gelegd (kast naast deur roosterkamer), met 
uitzondering van het werk uit het zorg/dyslexielokaal, dat gaat rechtstreeks 
in het postvak van de desbetreffende docent. 
In de week voor de SE-week worden geen toetsen afgenomen, tenzij de 
leerstof een deel van de SE-stof betreft. 
Na elke se-week staat er in de jaarplanning een centraal inhaalmoment. 
Met leerlingen die een se gemist hebben kun je afspreken dat zij op dat 
moment de toets inhalen, je brengt de toets van tevoren op de 
teamleiderskamer. Je mag ook een andere afspraak maken met leerlingen, 
mits de afname professioneel geregeld is (rustige ruimte, enz). Het komen 
tot een inhaalafspraak (ook bij gewone repetities), is een gezamenlijke 

7 



verantwoordelijkheid tussen docent en leerling. Blijft een leerling 
repeterend in gebreke, dan kan een 0,9 worden omgezet in het cijfer 1,0 
In zo'n situatie overleg je vroegtijdig met de mentor/teamleider. Was 
iemand onwettig afwezig bij een toets/presentatie, dan wordt in eerste 
instantie het cijfer 1,0 toegekend. Buiten schooltijd wordt herkanst, het 
uiteindelijke cijfer wordt het gemiddelde tussen het behaalde resultaat en 
de eerder toegekende 1,0. 

De herkansingsregeling (niet te verwarren met inhales, zie hiervoor) is in 
het PTA opgenomen. Ongeveer een week van tevoren hoor je welke 
leerlingen voor jouw vak herkansen. De herkansingstoetsen breng je op de 
TL-kamer. Zorg ervoor dat de toets op naam staat en voeg schrijfpapier 
toe. 

Alle SE's, inclusief deeltoetsen en beoordelingsformulieren van 
mondelinge pta-onderdelen, dienen bewaard te worden op school, 
op een voor anderen ook vindbare plaats tot zes maanden na het 
CE. 

D. Overstappen van vwo naar havo 
De gewenste lijn is dat hiertoe uiterlijk rond R2 wordt besloten. De leerling 
stapt met de grote vakantie daadwerkelijk over, maar de laatste maanden 
van het huidige schooljaar kan dan wel worden 'voorgesorteerd'. Dit kan in 
de praktijk bijvoorbeeld betekenen dat de leerling alvast een havo-
schoolexamen maakt in plaats van een vwo-schoolexamen. Dit is 
maatwerk, het ligt bij elk vak verschillend wat er moet gebeuren. De 
teamleider regelt een informatiemoment. Daarvoor moeten vakdocenten 
exact aangeven wat overstappers moeten doen en hoe het pta wordt 
aangepast voor hen. De havo 5-docent is verantwoordelijk voor het invullen 
van het achterliggend deel in het nieuw ontstane havo ED-cohort. 
Uitgangspunt is dat hiaten rond de herfstvakantie van het examenjaar zijn 
bijgewerkt. 
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6. Leerlingbegeleiding 
A. Leerlingbegeleiding vakdocenten 
Vakdocenten stellen zich via LVS op de hoogte van bijzonderheden van hun 
leerlingen. Vakdocenten volgen kritisch de resultaten van de leerlingen voor 
hun eigen vak. Als er aanleiding is, spreken zij individueel met leerlingen, 
bellen zij met ouders, of overieggen zij met mentoren. Deze contacten zijn 
er altijd op gericht om desbetreffende leerling te stimuleren en/of een 
achterliggend probleenn helder te krijgen. 

B. Leerlingbegeleiding: mentoren 
Mentoren volgen hun leerlingen. Ongeveer tweewekelijks bekijken zij de 
behaalde resultaten en bevragen zij vakdocenten bij veel onvoldoendes, 
0,9-ens, of andere opvallende zaken. Zij voeren gesprekken met de 
mentorleerlingen, ouders, vakdocenten en teamleiders. Van mentoren 
verwachten we een betrokken en alerte houding, altijd gericht op een goede 
ontwikkeling van de leerlingen. Mentoren hebben oog voor het algemene 
klimaat in de mentorkias. 

E.e.a. wordt concreet zichtbaar door de volgende werkzaamheden: 
• Opvang kias 1e  mentoruur, bijdrage enkele onderdelen startweek 
• Mentoroverdracht, het op de hoogte stellen en zijn van alle 

bijzonderheden m.b.t. je leerlingen. 
• Geplande mentoroverleggen (zie jaarplanning). 
• In de mentoruren: reguliere mentorgesprekken, minimaal 1 

uitgebreid gesprek per leerling per jaar. Tussendoor vinden 
regelmatig informele gesprekjes plaats. De mentor geeft alle 
leerlingen het gevoel `gezien' te worden. De mentor vormt het oog 
van de meester, dat het paard vet maakt. 

• In mentoruren: opvang van leerlingen. Mogelijk kan er afstemming 
of specialisatie plaatsvinden met collega mentoren die op hetzelfde 
moment mentoruren hebben. 

• Adviseren van bijles, bevragen van vakdocenten op tegenvallende 
resultaten 

• Extra aandacht bij zorgen/problemen (gedrag of cijfermatig)/zorg-
gesprekken. Dit kan varieren tot het invullen van niet-pluis-Iijsten, tot 
deelname aan gesprekken met psychologen/Ieerplicht enz. 

• Contacten met ouders ais er zorgen of problemen zijn. 
• Voorbereiding 	BT-gesprekken/rapportenvergadering, 	inclusief 

noteren hoeveel absentie er in die periode is geweest en hoe vaak het 
huiswerk niet is gemaakt. 

• Vastleggen/bijwerken van gegevens van iedere leerling in SOM. Let 
hierbij erop dat lIn. en ouders inzage in het dossier kunnen vragen. 
Noem ook geen namen van andere leerlingen i.v.m. AVG. 

• In principe deelname buitenlandreis (4hv) en afscheidsreisje (5h en 
6v). 

• Organiseren goed doel + actie hiervoor. 
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• Mentoren van de examenklassen (van vorig jaar) zijn aanwezig bij de 
reunie op D.V. 27 maart 2020 en zijn betrokken bij de 
panelgesprekken met oud-leerlingen op die avond. 

Zie verder: Notitie 'mentoraat op de Gomarus', te vinden op het portaal bij 
bedrijfsvoering schoolveiligheidsplan - mentoraat. 

Normen voor overgang: zie www.gomarus.nl  
Slaag/zakregeling: zie www.examenblad.n1  

C. Leerlingbegeleiding: teamleiders 
De teamleiders grijpen in bij probleemgedrag. Ook houden zij zicht op 
ongeoorloofd verzuim en schakelen indien nodig de Ieerplicht in. Via de 
mentoren, bt-gesprekken en rapportenvergaderingen volgen zij de 
leerlingen op hoofdlijnen. Teamleiders bemiddelen indien nodig bij 
problemen of conflicten tussen leerlingen en docenten en/of ouders. Bij 
ernstige zorgen ondersteunen zij de mentor door ook zelf in contact te 
treden met ouders, IZO-leden, enz. Opvallende zaken die via de teamleider 
afgehandeld worden, zullen doorgaans teruggekoppeld worden naar de 
mentor. 

D. Diverse andere vormen van begeleiding 
Er bestaan verschillende systemen voor huiswerkbegeleiding: 

A. Huiswerkbegeleiding IZO: hier nemen geselecteerde zorgleerlingen 
aan deel. E.e.a. wordt geheel georganiseerd en uitgevoerd door het 
IZO. 

B. Maatwerk: vanuit by. oudergesprekken vvordt gezocht naar 
maatwerk, by. adviseren van bijlessen, verplicht studeren in de 
studiewerkruimte, een stukje begeleiding op studievaardigheden op 
het mentoruur, faalangsttraining, enzovoorts. 

C. Bijlessen door leerlingen uit bbhv: voor ti wordt een Iijst met namen 
van leerlingen uit bbhv gepubliceerd die tegen een bepaalde 
vergoeding bijies willen geven voor diverse vakken. 

D. Leerlingen kunnen geadviseerd worden deel te nemen aan 
huiswerkbureau Lector. 

E. Het koppelen van een buddy aan een leerling die dit nodig heeft. 
F. Maatwerkdagdelen 
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Document 13j 

Themadag 4 mavo Seksualiteit 
15 nov 2019 

8.15 - 9.15 uur ie  +2e  half Opening in de Aula, alle kiassen 

KIM 'Seksualiteit, een geschenk van God' 

9.15-10.15 

uur, half + .3e  

0.45 Gr. 1 

10.30- 
11.30 

4e + 5e half 

Gr. 2 

11.30- 
12.30 

5* half + 6e 

Gr. 3 

13.00-14.00 

7C + Se half 

Gr. 4 L.C.J. 
'PorNo' 

Gr. 3 

Gr. 4 	Gr. 1 
Donkere kanten van 
seksualiteit / 
Hulp verlening  

Homoseksualiteit 

0.46 

0.50 

Gr. 2 Gr. 3 

Gr. 4 Gr. 1 	Gr. 2 mom 

0.34 

0.49 

Gr. 4 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 10.2e 

Sexting 
(2 Escape-rooms) 



GROEP 3 
10.2e 



10.2e 

Document 14 

MIN 
• Conceptrapport steun ik. 

• Woordjes / toonzetting aanpassen hier en daar maar geen echte noodzaak. Taxatie: we gaan 

vast naar de rechter. We moeten er strategisch rekening mee houden dat ze in eerste 

instantie publicatie willen tegenhouden. Dan in tweede instantie gaat men meer inhoudelijk 

verweer leveren. Dus houd daar in afweging rekening mee. Inschattinglis dat het ze vast 

niet lukt om publicatie aan te houden, en dat er dan een inhoudelijk beiwaar komt. Dus twee 

traps. 

• Toevoegin 	Inhoudelijk wel een zorg - aangifte vindt hij kwetsbaar. Dat wordt heel 

politiek en cialt niet binnen onze werkwijze. Dat zet relatie met bestuur op scherp. Onnodige 

druk op verbeterproces. Is geen onderdeel van onze reguliere werkwijze. 

• Proces: 	levert op hoofdlijnen reactie, ik stuur ma / di de aanpassingsvoorstellen die we 

doen en aar reageert hij opnieuw op op woensdag. 

Gesprek 10-6-2021 

e 

Algemene reactie:  

: BVD Advocaten + directie (3 man sterk) + 

10.2e 	: onze hoofdconclusie is dat uitgebreid rapport en in kort tijd gedegen rapport opgeleverd 

maar er zit discrepantie tussen bevindingen en oordelen / herstelopdrachten. Te zware conclusie op 

basis van te kleine bevindingen = onevenwichtig. Kerndoelen: lessen niet gegeven door 

omstandigheden. 

Actuele ontwikkelingen: 

- De school is (volgens mij) eigenlijk niet volledig open (om en om naar school maar wel 50 min 

in plaats van 40 minuten les) — wil ik verder of zijn. Stramien moet er weer inkomen. Dat is 

het belangrijkste aandachtspuntill: in lijn met bevindingen COVID. Alle docenten geven 

les op school. Weinig leerlingen met covid. 

- Middenmanagement en team hebben kennis genomen van conclusies. Sommige docenten 

hadden andere inzichten over informatie in rapport. Dat zien we deels terug in hun reactie 

(bij twee lezing en na opmerkingen van : het kan heel goed dat we hier de 

vooraankondiging zien van de tweede stop: het rapport inhoudelijk aanvechten). 
- Veiligheid door DUO onderzocht. Bijlage, alle Iln klas 3 en hoger ondervraagd, boven de 

benchmark. 

Gesprek GGD: ondersteuning bij vervolg en beleid (gesprek is al voor conceptrapport 

gevoerd) — sept — okt - vervolggesprekken 

Andere organisaties: nog geen keuze gemaakt. Waar moeten we aan denken? COC — hart 

voor homo's. 

- Onderzoek naar niet voldoen kerndoelen: waar zijn de lessen niet gegeven? 

Beloved lessen gaan dit jaar niet meer gegeven worden. We gaan dat volgend jaar doen. Het 

is de bedoeling om het wel te realiseren. 

We hebben ook op ander vlak de achterstanden geinventariseerd (let op: in lijn met COVID) 

1,5 week open: er zijn mentoren die al Beloved hebben opgepakt. Uit eigen beweging. Na de 

zomer wordt er een inhaalslag gemaakt. Coordinator burgerschap is wel bezig om dit in te 



plannen met mentoren : wanneer pak je dit op? Er zit beetje regie op. Streven om dat voor 
dec of te ronden, ook als het klas hoger moet. 
Social media: oproep om met ons in gesprek te gaan — we hebben reacties gehad. Zes oud-
leerlingen willen met ons in gesprek. Allemaal homoseksueel. Twee daarvan zijn positief over 
de school. Vier leerlingen hebben aandachtspunten. Gesprekken zijn nog niet in gepland 
Intern: we zijn in gesprek met vertrouwenspersonen (dit punt in mijn beleving niet verder 
concreet gemaakt — klopt dat?) 

Totstandkoming reactie / ontvangst rapport 

Er is op basis van reacties directie/middenmanagement/personeel een notitie opgesteld (vraag 
geeft die beleidsmatig richting.: nee) en op basis daarvan heeft advocaat de reactie 
opgesteld. 

vraagt naar rol van docent godsdienst en de herziening van de notitie homoseksualiteit. Men 
merkt op dat het nog wel even gaat duren voor er nieuwe notitie komt. Men schermt met VGS. Wat 
gebeurt er bij andere scholen van onze denominatie. Er komt een aanpassing maar die is er nog niet. 
ISO (?) wil daarover meedenken. 

: proces? Wie stuurt en wie volgt? 

We wachten niet op het overkoepelende idee maar willen intern iets maken dat met overkoepelende 
visie moet worden afgestemd. We hebben input van docent godsdienst inmiddels gehad. De basis 
van ideeen is onveranderd. In tweede helft van het maar moet een en ander leiden tot nieuw 
document worden opgeleverd. 

RvT heeft vergaderd over conceptrapport. Hebben 21 vragen gesteld. Dat heeft ook input geleverd 
die doo 	is meegenomen. De toezichthouder is dus ook betrokken. 

Toelichting advocaat : 

: Ons doel: objectief beeld van de Gomarus mbt sociale veiligheid. Wij willen voor onszelf, 
politiek en inspectie een objectief beeld verwerven. Dat is ons primaire doel. 

Bevindingen uit rapport zijn evenwichtige weergave "verbeterpunten en ook geluiden van leerlingen 
die tevreden zijn en zich veilig voelen. Ook homoseksuele leerlingen / of leerlingen die afwijken van 
de norm van de school." 

Wat we dan niet volgen is dat er natuurlijk verbeteringen nodig zijn, snappen we ook maar in de 
samenvatting worden deze achter elkaar opgesomd en dat levert het onevenwichtig beeld op. 

Verzoek: ook iets aardigs in de samenvatting. Onevenwichtig. In hun beleving 

De balans te veel doorgeslagen naar onvoldoende en daarmee is het juridisch dus niet in balans. 
Oordeel verhoudt zich niet tot bevindingen. 

Art 3b wvo sociale veiligheid — daar ziet de advocaat de grootste problemen. Toets is met name 
gericht op waarborg voor iedere leerling. Daar slaagt het bestuur niet in. Dat is jammer. We hebben 
concrete punten om aan te werken maar dit betekent niet dat er niet aan de zorgplicht wordt 
voldaan. Maatstaf is te streng. Voldoet hier wel een school aan? Voor de beoordeling van de casus is 
het heel belangrijk : het voldoet met aandachtspunten of het voldoet niet. 

Advocaat pleit voor het eerste. Gezag draagt zorg. Meeste Iln voelen zich veilig. Vanwege dat wat 
beter kan is oordeel onvoldoende niet op zijn plaats. 



Deskundigheidsbevordering is wel in gang gezet. Dat wordt opgemerkt maar dan wordt er gezegd: ze 
zijn er nogal laat mee. 

10 e 	gooit vergelijkbare zaken in VO-raad verband in de strijd: hoe zit jouw veiligheidsbeleid 
eruit? We kijken naar Vensters etc maar heb je specifiek beleid rond specifieke doelgroepen? Nee, 
dat hebben we niet. Andere scholen hebben geen beleid over homoseksualiteit dat hebben wij wel. 
Wij weten dat homoseksualiteit aandacht vraagt om hoe wij er tegenaan kijken en daarom hebben 
we ook een notitie. Dus hoever mag je daarin gaan als overheid en inspectie. 

: helder, Doen wij wel aan gelijke behandeling? 

10.2e 	: ik snap dat er aanleiding is — we hebben hierom gevraagd. Waarom krijgt dit dan zo een 
zwaar accent? Dat beinvloedt hele beeld van de school. Dit soort onderzoeken zijn zeldzaam. Wat is 

dan de norm? Dat wit financiele man weten. Waar liggen de genormeerde conclusies? 

Ons onderzoek van DUO levert normen op die boven benchmark liggen. Je kan dat eigenlijk niet 
bestrijden met zorgvuldig veiligheidsonderzoek. 

0.2 te groot gat tussen wat je ziet en de conclusie (vraag 1) en aan de hand van welke maatstaf 
beoordelen jullie een en ander (vraag 2) 

Advocaat: de norm die jullie leggen is hoger dan de norm die de wet stelt. gig We gaan nog niet 

reageren maar we luisteren vooral — intern nog niet kortgesloten 

Advocaat: we hebben wel beleid. Het kan misschien beter maar het is er wel. Hoe gaan we om met 
voorval NRC. School Wilde dat er onderzoek gedaan werd naar het incident. In de media is er een 
verhaal verteld. School kan niet reageren vanwege privacy. Kunt u onderzoeken of het symptoom is 
van tekortschietend patroon of is het incident. Wij wilden dat het werd onderzocht maar het speelt 
ondanks niet uitvoeren van onderzoek wel rol in conclusie. 

Patroon van tekortschietend beleid. Er warden zaken aangevoerd die lijken er nogal bij gezocht. Dan 
gnat het niet meer om specifiek de zorg voor homoseksuele leerlingen maar om meer ontevreden 
leerlingen en docenten. Dus jullie hebben gezocht naar alle signalen die mogelijke ontevredenheid 
onderstrepen. 

er waren signalen => bestuur had dit kunnen oppakken => dat is niet gebeurd => we missen 
zelfreflectie. Dat is het punt dat wij delen in rapport zegt 

: we hebben daar ook over gesproken in havo team. We hebben besloten om dat niet 
helemaal uit te diepen en we vragen er bij volgende onderzoeken naar. 

Extra aandacht in plannen en sociale veiligheid plannen over havo. Dus na delen van rapport is er nog 
een en ander boven tafel gekomen. 

Was het aanleiding om echt alles op zijn kop te gooien of was het een incident met drie leerlingen —
was geen aanleiding om alles op zijn kop te zetten. Evolutionair proces rond veiligheid heeft toen wel 
aandacht gekregen. Het is geen structureel probleem volgens onze bevindingen. 

Wat zijn de aanleidingen om tot conclusie sie te komen, dat is de vraag die ik heb. J: welke 
passage? Er wordt naar de passage gezocht die verhaal 	onderschrijven: Hij heeft het niet 
paraat. Er zijn meer signalen buiten de casus die 	 (en die signalen warden dus niet benoemd 
votgensMIII). Dit staat op pagina 14 Wat betekent dat?Mzet een kringetje. Voorbeelden: ver 
verwijderde causaliteit volgens de advocaat. De voorbeelden die er dan blijkbaar genoemd warden 
zijn dun. Er warden bevindingen gedaan die verstrekkend zijn. 



Doofpotcultuur vast genoemd maar het is maar een docent geweest volgens bestuur. Dit 
document is politiek gevoelig en we willen niet dat dit uit verband gerukt 	 helder. 

Blz. 6 (?) Paragraaf 4 — tweede hoofdvraag: of het bestuur ook als beleid personeel betrekt bij 
veiligheidsbeleid. Hoofdlijnen zelfde als vorige conclusie. 

U zegt, er is geen beleid. Wij zeggen: er is wel beleid. Kan er meer of beter beleid? Ja! De 
minimumeis die de wet stelt wordt ons inziens gehaald. Punt is duidelijk zegt 10 . " We volgen de 
bevindingen maar de jump naar de wet kunnen we niet volgen. " 

In ons beleid in schoolplan ook pedagogisch-didactische visie waarin we bottom up te werk zijn 
gegaan. 

Paragraaf 5 Kerndoelen : 2 leerlingen op Zaltbommel hebben bepaald aanbod niet gehad. Ligt niet 
aan aanbod als zodanig — het is geprogrammeerd maar niet uitgevoerd. Wel aangeboden maar niet 
uitgevoerd maar er is bereidheid om het in te halen en die harde afspraak is gemaakt. 

Besteding: We hebben al aangegeven lopende het onderzoek waarom we niet snappen waarom het 
onrechtmatig zou zijn. Inspanning van de school heeft leerling schade opgeleverd. Wat vinden wij 
van de besteding? Is gedaan in relatie tot de zorgplicht voor de leerling. School heeft laten uitzoeken 
dat er geen onrechtmatigheid is geweest maar er hadden dingen beter gekund. We willen feit dat 
leerling zich geschaad heeft gevoeld terwijI ze onder onze zorgplicht viel - onderstrepen met een 
geldbedrag. Zij stelde prijs op een bedrag dat in directe relatie staat tot de beheerskosten. 

correspondentie: we hebben het niet over schikking maar over een coulance vergoeding. 
Dat blijkt uit correspondentie tussen onze advocaat en die va 

1500 juridisch 
1000 coulance 

Accountant heeft er ook naar gekeken (bedrag valt overigens binnen de marge) en die zag geen enkel 
probleem. Bestuurder: ik ben verantwoordelijk en heb adviseurs. Twee advocaten en twee 
registeraccountants zeggen nee dit is niet onrechtmatig. Wat moet ik als bestuurder hiermee? 

verwoordt het bezwaar: het moge misschien een bijzondere uitgave zijn maar het geen 
onrechtmatige want houdt verband met onderwijsactiviteiten. Het was geen schikking. 

Financiele man tot slot: we moeten met heel veel zaken aan de slag en we zijn ook met bepaalde 
zaken aan de slag. We zien in de spiegel echt wel wat we moeten. 

	

wedervraag: als het niet veranderd, dan zien we elkaar binnenkort bij de rechter. 1  U.e 	we 
willen dat er wat verandert, maar onze afweging hebben we nog niet gemaakt. Maar de kans is wel 
heel groot als er niets verandert. 	schetst proces: wij nemen dit gesprek mee, wij verwachten 
eind volgende week een vrij uitgebreide reactie op jullie reactie te kunnen geven. Daar zit dan het 
rapport zelf ook bij. We verwachten het vastgestelde rapport eind volgende week. Publicatie volgt na 
vijf weken. Kan ook eerder als we de zomervakantie willen vermijden. 



102e 

ualitfit 2.2 
conttVz 

Iftek oilderrQ
S 

 

If-ckmadcla 4 ril,ivo.vit  

Document 15 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

10.2e 
10.2e 
102e 
Reactte conceptrapport spec,  ek onderzoek Gomarus 21)21-1)641 
vrijdaq 11 juni 2021 16:12:25 

Toerustind en Vortray).dn(x 
C=c:roaru-s - Ihre;n4orlder-zo-ek Sd,ocArair..3pottaue.M  
VIC,r)itcylific; x•uale veiiictheid 21113-2019 cd1 

GeachteM1111111, 
Naar aanieiding van het specifieke onderzoek, uitgevoerd op de Gornarus scholengemeenschap, 
ontvangt u hierbij onze reactie met bijbehorende docurnenten. Ten opzichte van de eerdere 
versie die maandag ji. verstuurd is zijn er geen inhoudelijke wijzigingen. 
Zoals gisteren besproken is zien we met belangstelling het vastgestelde onderzoeksrapport met 
toelichting eind volgende week tegernoet. 

Met vriencielijke gro 

Postbus 425 / 4200 AK Gorinchern (0183) 610 361 I 14-WW corral iLs,rii 

We goon zo zorgvuidtg rnogellik om met uw gegevens Wij vinden privacy befongruk. Hebt u nog vr3gen, wilt u meer wtleg of bent u niet tevreden over de roomer 
waarop we met uw persoonsgegevens omgaan? Neem don contact op met onze functionoris gegevensbescherming. Ott kan vra een e-mail aan 	 •  ,art.,f5.,.  
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10.2e 	10.2e 1110.2e 10.2 10.2e 	:10.2e 
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Van: 
AA 
Bcc: 10.2 102e 

Document 16 

Onderwerp: 	definmef rapport onderzoek 
Datum: 	vrijdaq 18 juni 2021 13:53:34 
Bijiagen: 	t)nef bu definitjeffapfnt hestuuritikfiandeien.  

S 	• 	, • 	l i, • .• 
Re.actie conceprrapport so Ifiek:Jan 	:or 

Prioriteit: 
	Moog 

Geacht bestuur 
Hierbij stuur ik u de brief en het definitieve rapport van het onderzoek wat v'ij in aprit 
2021 hebben uitgevoerd bij uw bestuur en scholen. 
Ais bij!age zit ook de verantwoording naar aanieiding van u,„," reactie op het 
conceptrapport bij deze mail. 
Ik hoop u voldoencie to hebben geinformeerd. 
Met vrki vielijke gropt, 

Inspectie v;:in hot Ondenvijs 
0(:)- 10.2e 

(c)owinsp.n1  



Document 16a 
Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 

Stg. voor CVO op Ref. grondsl. to Gorinchem 
	 3500 GS Utrecht 

Postbus 425 
	

T 088 669 6060 

4200 AK Gorinchem 
	 www.onderwijsinspectie.n1 

Contact 

Meoewerker toezicht 

T +316imm. 
aiwri@owinsp.n1 

Onze referentie 

Datum 	18 juni 2021 
Betreft 	Definitief rapport specifiek onderzoek naar bestuurlijk handelen 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het definitieve rapport aan van het specifiek onderzoek 
naar het bestuurlijk handelen van uw bestuur dat wij hebben uitgevoerd op 9 t/m 
14 april 2021. Wij gaan ervan uit dat u betrokken partijen (in elk geval 
schoolleiders, directeuren, medezeggenschapsraden en raad van toezicht op de 
hoogte brengt van dit rapport. 

Wij hebben op de inhoud van het conceptrapport van u een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben we het conceptrapport op onderdelen aangepast. 
In de bijiage geven we aan in wat we in het rapport hebben verwerkt. 

Openbaarmaking van het rapport 
Op grond van artikel 15, tweede lid, en artikel 21, eerste lid, van de Wet op het 
onderwijstoezicht (WOT) maken wij een rapport in de vijfde week na vaststelling 
daarvan openbaar, tenzij de aard of omvang van het onderzoek zich tegen 
openbare rapportage verzet. Daarbij toetsen wij ook aan artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur. Wij hebben het besluit genomen dat zowel de aard en 
omvang van dit onderzoek als artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 
zich niet tegen openbaarmaking van het vastgestelde rapport verzetten. Tegen dit 
besluit is bezwaar en beroep mogelijk. Aan het einde van deze brief leest u hoe u 
dit kunt doen. 

In de vijfde week na de definitieve vaststelling maken wij het rapport openbaar op 
onze website, www.onderwijsinspecticAii. 

Zienswijze 
Als u het niet eens bent met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze volgens artikel 20 en 21 van de Wet op het 
onderwijstoezicht, schriftelijk aan ons kenbaar maken. We voegen uw zienswijze 
dan toe als bijiage aan het rapport. 
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Locatie Utrecht 

Datum 
18 juni 2021 

Onze referentie 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de coiofon 
vermeide contactpersoon. 

Hoogachtend, 

Bezwaar indienen 
Een belanghebbende kan tegen dit besluit tot openbaarmaking schriftelijk bezwaar 
maken binnen zes weken na de dag waarop het besluit is toegezonden. De 
belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de inspecteur-generaal 
van de Inspectie van het Ondervvijs, ander vermelding van 'Bezwaar', ter attentie 
van DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. 
Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de openbaarmaking tegen te 
houden dient een belanghebbende de voorzieningenrechter te vragen het besiuit 
tot openbaarmaking voor de duur van de procedure te schorsen. Aileen in de 
gevallen dat een voorlopige voorziening is gevraagd, kunnen wij vvachten met de 
publicatie van het rapport. Aangezien we het rapport in de vijfde week na 
vaststelling openbaar maken, moeten binnen vier weken na bovengenoemde dag 
het bezwaar en het verzoek am een voorlopige voorziening zijn ingediend. 
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Document 16c 

BIJLAGE: VERANTWOORDING REACTIE OP INHOUD CONCEPTRAPPORT SPECIFIEK 
ONDERZOEK STG. VOOR CVO OP REF. GRONDSL. TE GORINCHEM 

Bevoegd gezag: 	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische 
Grondslag (42556) 

Kenmerk rapport: 	Specifiek onderzoek 

Hieronder vindt u de reactie van de inspectie op de door het bestuur ingezonden reactie op het 
conceptrapport specifiek onderzoek. Bij de indeling van onderstaande reactie is zoveel mogelijk de 
indeling van de reactie van het bestuur aangehouden. 

Doel van de brief 

Reactie bestuur 
De genoemde verbeterpunten zijn daarmee geen wezenlijke tekortkomingen. Dit neemt niet weg 
dat we intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken aan deze verbeterpunten. Het betekent wel dat 
we de redenering die leidt tot de meeste juridische conclusies niet kunnen volgen. Van 
onrechtmatigheid is geen sprake en evenmin is er dus grond voor de term "herstelopdracht". (blz. 
1) 

Reactie inspectie 
We stellen het op prijs dat het bestuur bereid is om te werken aan de genoemde verbeterpunten. 
In algemene zin heeft de reactie van het bestuur niet geleid tot de conclusie dat er geen sprake 
zou moeten zijn van herstelopdrachten. Voor de individuele herstelopdrachten verwijzen we naar 
die specifieke punten hieronder. 

Reactie bestuur 
Tegelijkertijd zijn we niet overtuigd van de juistheid van bepaalde kwalificaties zoals die met name 
in de conclusies en de samenvatting naar voren komen. In grote 'Oen: de feitelijke bevindingen 
vertonen een beeld waarin over het geheel genomen blijkt dat het gevoerde beleid in veruit de 
meeste gevallen daadwerkelijk leidde tot een ervaren veilige schoolomgeving - juist ook voor de 
doelgroep van homoseksuele leerlingen. Ook zijn er in beleid verbeterpunten aan te wijzen, ook ten 
aanzien van de aandacht voor homoseksuele leerlingen a/s kwetsbare doelgroep. 

Reactie inspectie 
Wij hebben een aantal positieve bevindingen in het rapport ten aanzien van de veiligheid van 
leerlingen in algemene zin prominenter meegenomen in de samenvatting. Wij delen niet de 
opvatting van het bestuur over de resultaten van het gevoerde beleid voor de betreffende 
doelgroep. Zie het rapport voor de bevindingen en overwegingen die tot deze conclusie hebben 
geleid, en hierna voor een toelichting daarop in reactie op de opmerkingen van het bestuur. 
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1. Sociale veiligheid en homoseksualiteit 

Reactie bestuur 
Er is voldoende beleid voor sociale veiligheid, ook gericht op de doelgroep van homoseksuele 
leerlingen, zodat geen sprake is van een niet-voldoen aan de zorgplicht. (blz, 2) 

Reactie inspectie 
Deze reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. Voor de duidelijkheid: we zien dat het 
geldende veiligheidsbeleid leidt tot een prettig en veilig schoolklimaat voor de meeste leerlingen. 
Over het specifieke beleid rond homoseksualiteit hebben we tijdens het onderzoek echter 
vastgesteld dat a) het beleid volgens alle betrokkenen aan herijking toe is, maar dat dit al jaren 
op zich Iaat wachten en b) sommige onderdelen van het beleid (zoals het betrekken van de ouders 
van homoseksuele leerlingen) niet worden uitgevoerd. Dat bepaalde onderdelen (terecht) niet 
worden uitgevoerd maakt het gebruik van het beleid in de praktijk lastig, horen wij van leraren, 
zoals we ook in het rapport beschrijven. Kortom, wij hebben vastgesteld dat dit hier geen sprake 
is van actueel, functionerend beleid dat zorg draagt voor een veilige omgeving voor leerlingen die 
homoseksueel zijn of daarover twijfelen. (Zie verder ook de punten hierna en onder 3 en 4.) 

Reactie bestuur 
(...) Daartoe is er dan ook de Beleidsnotitie homoseksualiteit binnen de school. Dit om als 
uitgangspunt te dienen voor de terugkerende bezinning op dit thema, en voor de handreikingen 
aan leraren (met name mentoren en vertrouwenspersonen). (...) In 2019 is ook besloten om dit 
beleid weer te herijken. Hiermee is vervolgens met reden even gewacht: op het niveau van de 
pro fielorganisatie VGS is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan visievorming rond gender en 
genderdysforie. Dit jaar wordt de uitkomst hiervan verwacht en de bedoeling is dat die uitkomsten 
ook verwerkt worden bij de herijking van de notitie homoseksualiteit. (blz. 3) 

Reactie inspectie 
De reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. We zien dat dit onderwerp in enige mate 
de aandacht heeft van het bestuur en dat het bestuur zorgvuldigheid van belang vindt. Gelet op 
de in het rapport genoemde aanleidingen om vragen te stellen over de veiligheidsbeleving van 
(mogelijk) homoseksuele leerlingen en de twijfels bij docenten rond dit punt constateren we dat 
deze activiteiten vooralsnog niet tot de nodige resultaten hebben geleid zodat sprake is van 
risico's, het tempo van de door het bestuur geschetste ontwikkeling dusdanig laag is, en er zulke 
geringe voortgang wordt gemaakt dat we daarom niet kunnen spreken van daadwerkelijk 
zorgdragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van deze leerlingen. Meerdere 
gesprekspartners hebben tijdens ons onderzoek aangegeven vervolgstappen in dit proces te 
missen en meidden dat het thema onvoldoende serieus wordt opgepakt. Een beroep op externe 
inspanningen kan niet volstaan om adequate borging van veiligheid voor alle leerlingen !anger te 
laten duren dan strikt nodig is. 
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Reactie bestuur 
In 2019 is besloten om rond dit thema in een nieuwe serie bijeenkomsten schoolbreed onder de 
leraren extra aandacht te geven. Begin 2020 is de eerste bijeenkomst gehouden met directie, 
teamleiders en vertrouwenspersonen. Het plan was om vervolgens alle leraren aan een 
toerustende bijeenkomst te laten deelnemen. Toen de lockdown echter zijn intrede deed in het 
voorjaar van 2020 is dit helaas uitgesteld (...). Daarnaast volgen beginnende mentoren altijd een 
training waarbij homoseksualiteit standaard aan de orde komt. 

Reactie inspectie 
De reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. Weliswaar vinden we het positief dat het 
bestuur een begin heeft gemaakt met dit traject, maar ten tijde van het onderzoek had dat nog 
niet geleid tot een situatie waarin alle leraren zich handelingsbekwaam voelen om met dit soort 
vragen van leerlingen om te gaan. De afweging om dit soort onderwerpen niet in digitale 
bijeenkomsten te bespreken is aan het bestuur. Daarmee is echter sinds de voorvallen uit 2016 en 
het besluit uit 2019 nog vrijwel geen voortgang geboekt op dit thema. 

2. Casus 2016 en andere eventuele signalen 

A. Een op zichzelf staand voorval? 

Reactie bestuur (pag. 4) 

10.2. - 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

10.2.e 
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Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. 

Er is in de optiek van de inspectie geen sprake van "een voorval" dat als een op "zichzelf staand 
incident" moet worden beschouwd, omdat er sprake was van drie afzonderlijke gesprekken, 
waarbij de school na het eerste gesprek ten onrechte heeft nagelaten de volgende twee 
gesprekken niet of op een andere wijze te voeren, terwijl de zorgcoordinator en een directielid 
direct of op de achtergrond betrokken waren bij alle drie de gesprekken en zulks hadden kunnen 
en moeten doen. 

Ook is er volgens de inspectie geen sprake van een "incident", omdat de handelwijze van de 
school in overeenstemming was met de destijds net vastgelegde Beleidsnotitie homoseksualiteit 
(2016), waarin is opgenomen "wanneer een leerling binnen de school blijk geeft van een 
homoseksuele relatie met een andere leerling, zullen we in overleg treden met zijn/haar 
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ouders/verzorgers". Ook anno 2021 is, ondanks de voorvallen in 2016, de 
aansprakelijkheidsstelling in 2019 en de publicaties in 2021 in NRC, deze notitie formeel nog 
immer van kracht. Evenmin is, zoals hiervoor opgemerkt, in de periode sinds het voorval meer 
duidelijkheid gekomen over de gewenste handelwijze rond de betreffende thematiek. Of afgezien 
van de taxatie van het voorval als een op "zichzelf staand incident" of niet, is deze constatering 
van belang vanwege de zorgplicht van het bestuur voor de sociale veiligheid van alle leerlingen. 

B. De intentie om ouders te informeren 

Reactie bestuur 

10.2.e 

Reactie inspectie: 
Uw reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport, omdat onweersproken vaststaat dat de 
ouders door de school tijdens de genoemde gesprekken zonder toestemming van de leerlingen 
zijn geInformeerd over hun vermeende geaardheid. 

Tevens staat vast (zie ook punt 1) dat de school destijds heeft gehandeld in lijn met de 
Beleidsnotitie homoseksualiteit, die in 2016 is vastgesteld en, nu de voorvallen in dat jaar 
plaatsvonden, bezwaarlijk kan worden aangeduid met termen als "enigszins verouderde passage". 

Ook is de stelling van de school dat de leerlingen "op school opzichtig duidelijk waren over hun 
geaardheid" geen valide gro.nd om de ouders zonder toestemming van de leerlingen te informeren 
over hun geaardheid. 
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C. Achteraf bezien 

Reactie bestuur 

10.2.e 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport, omdat in de optiek van de inspectie ook 
destijds, dus tijdens de voorvallen, de verkeerde keuze is gemaakt. 

D. Informatiepositie bestuur 

Reactie bestuur 
Na deze gebeurtenissen is de situatie spoedig genormaliseerd. De bestuurder is daarbij lets van de 
hoofdlijnen medegedeeld. Maar vooral omdat hier ook vertrouwenspersonen bij betrokken waren 
die hier daarom zo weinig mogelijk over kwijt wilden (logischerwijs, gelet op hun code), zijn er 
toen met de bestuurder geen verdere details gedeeld. Nu met de hindsight bias kan de vraag 
opkomen of dat de meest verstandige keuze was, maar dat rechtvaardigt niet het verwijt aan de 
bestuurder dat deze zich destijds te weinig op de hoogte heeft laten stellen. 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport, omdat de gedragsregels voor 
vertrouwenspersonen, die vertrouwelijke behandeling moeten garanderen, niet tot de conclusie 
kunnen leiden dat belangwekkende informatie niet met het bestuur wordt gedeeld. In de 
genoemde cases was het mogelijk en noodzakelijk dat de bestuurder, met inachtneming van die 
gedragsregels en de vertrouwelijkheid, beter werd geInformeerd dan de facto het geval was. 
Overigens is het bestuur slechts over een van de drie situaties "in hoofdlijnen" geinformeerd. Voor 
de andere twee situaties geldt, dat het bestuur pas door de publicatie in NRC (2021) op de hoogte 
was. Tot slot: de aangehaalde gedragscode is onveranderd en daarom is niet te begrijpen dat het 
bestuur daar anno 2021 andere conclusies aan verbindt over de informatiepositie van het bestuur 
dan in 2016. Het bevreemdt de inspectie bovendien dat de bestuurder, die in zijn functie de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor het gehele functioneren van de school, verwijst naar het 
beschikken over onvoldoende informatie, juist vanwege deze verantwoordelijkheid. 

E. Evaluatie 

Reactie bestuur 
Toen in 2019 bleek dat het gebeurde voor (naam leerling) bij haar diep had ingegrepen, is het 
gebeurde wel degelijk geevalueerd op niveau van directie en bestuur (anders dan de onderzoekers 
kennelijk hebben opgemaakt uit het gesprek met de bestuurder). Daarbij is de les benoemd dat 
ouders en leerling niet zonder inlichtingen vooraf gezamenlijk in gesprek kunnen worden gebracht; 
en dat wanneer onverhoopt een leerling wil weglopen deze niet mag worden tegengehouden. 
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Voor aanpassen van procedures was in directe zin geen aanleiding omdat het incident juist niet 
voortkwam uit het volgen van standaard aanwijzingen. Wel is dit mede aanleiding geweest om de 
bovengenoemde serie toerustingsbijeenkomsten te plannen. 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport. In het rapport staat "het bestuur erkent in 
het gesprek met de inspectie dat het de genoemde voorvallen niet heeft geevalueerd en dat 
bestaande procedures niet zijn aangepast." De inspectie is van mening dat op basis van het 
onderzoek terecht staande wordt gehouden dat de voorvallen door het bestuur niet zijn 
geevalueerd, omdat "het benoemen van een les", drie jaar na dato en enkel ten gevolge van een 
juridische aansprakelijkheidsstelling, niet kan worden aangemerkt als een evaluatie. Ook toen zijn 
overigens niet de overige twee situaties in de beschouwingen betrokken, terwijI deze wel bij een 
van de directieleden en de zorgcoordinator bekend waren. Bovendien kan bezwaarlijk van een 
evaluatie worden gesproken als deze alleen plaatsvindt op "niveau van directie en bestuur" en 
degenen die zijn betrokken bij de uitvoering (mentoren, zorgcoordinator en vertrouwenspersonen) 
daarin kennelijk geen rol hebben, en ook de implicaties van zo'n evaluatie klaarblijkelijk niet 
hebben geleid tot duidelijkheid binnen de school rond de gewenste omgang met deze thematiek. 

De stelling dat er voor het "aanpassen van procedures (...) geen aanleiding was, omdat het 
incident juist niet voortkwam uit het volgen van standaard aanwijzingen" is onbegrijpelijk in het 
licht van de hierboven al geciteerde tekst uit de Beleidsnotitie homoseksualiteit, en - zoals 
opgemerkt - de onduidelijkheid die de inspectie binnen de school heeft vastgesteld. 

F. Overige signalen 

Reactie bestuur 
Deze conclusie (dat het voorval uit 2016 niet als een op zichzelf staand incident kan worden 
beschouwd, toevoeging inspecteur) zien we echter niet onderbouwd. Zonder overigens te willen 
stellen dat alles op de Gomarus perfect verloopt, kan niet worden gezegd dat de casus een uiting 
is van een patroon van zorg die te wensen overlaat. We bespreken hier kort de elementen die in 
het conceptrapport worden genoemd: 
• Enkele (oud-)leerlingen en (oud-)docenten hebben aangegeven dat enkelen de ervaring 

hadden dat ze zich in de klas niet open konden uiten, en ook dat zij geen mentor of andere 
medewerker in vertrouwen durfden te nemen.1  9Dit trekken we ons als bestuur aan en we 
denken na over aanvullende maatregelen. Evenwel: in dit rapport is het echt 
ongerechtvaardigd om hieraan conclusies te verbinden, gelet op het buitengewoon kleine 
draagvlak van dit geluid (zeker verhoudingsgewijs bezien). Wellicht bestaat nergens een 

1  Er zou een (oud-)docent zijn die het woord 'doofpotcultuur' heeft gebruikt, en een oud-docent die het woord 
"machtscultuur" gebruikt. Rechtvaardigt die enkele vermelding - als uit andere gesprekken juist wel een open cultuur 
naar voren komt - dat deze explosieve termen ook in het rapport wordt genoemd? De negatieve gevolgen voor de 
Gomarus kunnen zeer groot zijn, terwiji er helemaal geen onderzoek kan worden gedaan naar de achtergrond van deze 
verwijten. Is het risico op zeer onterechte consequenties van deze vermelding niet veel te groot? Vanwege deze vragen 
willen we u dringend vragen deze vermeldingen achterwege te laten, in elk geval dit woordgebruik. 
Verder zijn er enkele docenten kritisch geweest over de schoolcultuur. Dit is natuurlijk altijd een belangrijk 
aandachtspunt. Tegelijk moet worden vastgesteld dat er veel aandacht is voor een open, eerlijke en veilige 
schoolcultuur. Zie bijvoorbeeld het SBP, p. 26 over de schoolcultuur en de motto's: 'Niet sparen maar sparren'; 'Zeg 
van je doet, doe wat je zegt'; 'Eerst begrijpen, dan begrepen worden'; 'Neem je verantwoordelijkheid'. 
In de medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) komt de schoolcultuur uitgebreid aan de orde. Was bij het laatst 
gehouden onderzoek een positief punt. 
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organisatie van deze omvang waar werkelijk alle betrokkenen zich volledig emotioneel veilig 
voelen. Het is immers bijvoorbeeld goed mogelijk dat deze ervaringen ook met specifieke 
persoonlijke problematiek verband hielden. Hier mogen dan geen verstrekkende conclusies aan 
worden verbonden, zeker gelet op de overigens overheersende geluiden. 

• Leerlingtevredenheidsonderzoek 2018, vmbo-leerlingen: het felt dat dit a/s aandachtspunt 
wordt aangegeven betekent niet dat het bestuur zich moet realiseren onvoldoende oog te 
hebben voor de sociale veiligheid. Bovendien gaat het hier niet om het aspect dat in het 
conceptrapport centraal staat, namelijk specifieke zorg voor leerlingen die afwijken van de 
norm op school. 

• De uitkomsten van havo-leerlingen van het schoolverlatersonderzoek 2019. 9 Dit signaal is 
inderdaad gezien en gewogen, maar gelet op het eenmalig karakter van deze 'dip' is hieruit 
begnjpelijkerwijs niet de conclusie getrokken dat het sociaa/ veiligheidsbeleid aanpassing 
behoefde. De meerjarige trend gaf namelijk een positief beeld. Wel is naar aanleiding van dit 
signaal, in het Teamboekje Bovenbouw H/V het sociaal veiligheidsbeleid als belangrijk 
speerpunt benoemd (zie hieronder, par. 4). Specifiek ten aanzien van homoseksualiteit is in 
2019 besloten tot een henjking van het beleid, en een traject van deskundigheidsbevordering. 

• Ten slotte is uit de visitatie van het Verenigingsbestuur (aan de stichting gelieerd) naar voren 
gekomen dat leerlingen soms schroom voelen om hun standpunt in de klas onverkort te uiten 
omdat de leraar hier commentaar op kan hebben. Het is zeker een aandachtspunt - zoals de 
leraren zich ook bewust zijn - om de balans te vinden tussen leerlingen de ruimte geven en 
ook vanuit de schoolidentiteit sturing en vorming te geven. Leerlingen allemaal zonder 
commentaar hun zegje laten doen is immers niet wenselijk - niet a//een vanuit onze 
identiteitsopdracht tot christelijke vorming, maar ook in het algemeen heeft de docent een rol 
om leerlingen respectvol te leren spreken. Deze uitkomst is daarmee geen ondubbelzinnig 
signaal dat school geen oog heeft voor leerlingen die van de norm afwijken. Wel is voor school 
duidelijk dat dit pedagogisch spanningsveld voortdurend aandacht moet knjgen. 

Deze elementen staan ofwel in een heel ver verwijderd verband met de vraagstelling, ofwel 
vormen geen duidelijk signaal dat de veiligheidsstructuur niet op orde is. lets anders is dat de 
sociale veiligheid beter kan, maar dat betekent op zichzelf geen tekortschieten in de zorg. Er blijkt 
niet dat het bestuur echt onvoldoende oog heeft voor kwetsbare groepen in school. En evenmin 
dat de cases uit 2016 een patroon illustreert. Deze conclusie behoeft dan ook 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot voorname aanpassing van het rapport. De conclusie dat het niet gaat om 
een op zichzelf staand incident wordt in de optiek van de inspectie gewettigd door de combinatie 
van de hierboven genoemde gesprekken, onderzoeken en visitatie en andere reeds in onze reactie 
genoemde feiten, zoals de voorvallen in 2016 (die de aanleiding vormden van het onderzoek), de 
Beleidsnotitie homoseksualiteit en het niet bijstellen van deze notitie in de periode 2016-2021. De 
stelling van het bestuur dat er onvoldoende causaliteit bestaat tussen de "elementen" en de 
vraagstelling, ofwel dat er deze elementen geen duidelijk signaal zijn dat de veiligheidsstructuur 
niet op orde is delen wij dan ook niet. 

Ten aanzien van het vermelden van de bewoordingen van sommige van onze gesprekspartners 
merken wij op dat we naast de specifiek geciteerde gesprekken grond hebben gezien en gehoord 
in andere gesprekken die de strekking van deze uitspraken ondersteunen. Wij treden niet 
nadrukkelijker in detail in deze gezien het feit dat wij de mensen die wij hierover in vertrouwen 
spraken vertrouwelijkheid hebben toegezegd. Wij willen deze gesprekspartners en hun identiteit 
beschermen. 
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Desondanks komen wij aan uw verzoek tegemoet door de letterlijke bewoordingen 'machtscultuur' 
en 'doofpotcultuur' te verwijderen om niet in een strijd om formuleringen te geraken waar het om 
de kern van de boodschap zou moet gaan. 

G. Monitoring door de school 

Reactie bestuur 
Wat betreft de monitoring door de school: ook daarover bestaat een wettelijke verplichting die 
door school ook jaarlijks wordt nageleefd (zie bijiage de monitor 2018-2019 en 2019-2020; deze 
gaven geen aanleiding tot zorg). Bestuur en directie zijn voornemens verbeteringen door te 
voeren in het tijdig opsporen van signalen van onvrede over de sociale veiligheid (met name t.a.v. 
seksualiteit). Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat ook dit in het licht van de wettelijke eisen 
wel voldoende is geweest. 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport, omdat in het rapport niet wordt betwist dat 
het bestuur op het genoemde punt aan de wettelijke eisen voldoet. 

H. Veiligheid leerlingen 

Reactie bestuur 
Het conceptrapport meldt ook dat: alle leerlingen aangeven zich op dit moment veilig te voelen; 
leerlingen die tegen problemen of onveiligheid zijn aangelopen geven aan hiermee goed terecht te 
kunnen bij bijvoorbeeld een mentor; ook leerlingen met homoseksuele gevoelens geven aan zich 
gerespecteerd te voelen en desgewenst op een door hen gekozen manier hebben kunnen vertellen 
dat ze homoseksueel zijn. Ook in dit licht bevreemdt het sterk dat de uiteindelijke conclusie over 
de zorg van de school voor de sociale veiligheid toch tamelijk vernietigend is. 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport. De inspectie verwijst in dezen naar pagina 2 
van het rapport, waarin wordt onderbouwd waarom de genoemde conclusie wordt getrokken, 
ondanks het feit dat de school door de meeste leerlingen als veilig wordt ervaren: 
"Hoewel de school door de meeste leerlingen als veilig wordt ervaren, blijkt uit ons onderzoek en 
uit signalen die wij krijgen, dat dit voor een deel van de leerlingen niet zo is. Hierbij speelt een rol 
dat de school en de gemeenschap op en rond de school breed gedeelde opvattingen hebben over 
gewenste opvattingen en gedragingen. Hoewel de school daarvoor, binnen de vigerende wet- en 
regelgeving, alle ruimte heeft, betekent dit wel dat rekening gehouden moet worden met het 
welbevinden en de veiligheid van leerlingen die deze opvattingen en gedragingen niet delen. 
Bestuur en schoolleiding hebben hiervoor onvoldoende oog. Het bestuur heeft begin april de 
opdracht verstrekt aan een extern bureau om daar onderzoek naar te doen. In het verleden is 
gebleken dat het bestuur onvoldoende is geInformeerd over signalen van onveiligheid. Mede 
doordat er geen lessen zijn getrokken uit de in het NRC genoemde voorvallen uit 2016 en beleid 
noch procedures sinds die periode zijn bijgesteld, is de veiligheid van alle leerlingen nu in 
onvoldoende mate geborgd." De inspectie voegt daar, tegen de achtergrond van uw reactie, nog 
aan toe dat het bestuur ook tijdens het onderzoek niet aannemelijk heeft kunnen maken dat thans 
wel alle waarborgen gerealiseerd zijn die moeten voorkomen dat zich opnieuw ongewenste 
situaties zouden kunnen voordoen rond de betreffende thematiek. 
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I Uitkomsten DUO-onderzoek 

Reactie bestuur 
Uit dit onderzoek - bijlage - komt het volgende naar voren. Uit de conclusie: "Over het algemeen 
zijn de leerlingen van de Gomarus zeer tevreden over hun welbevinden op school (8.6) en 
tevreden over de veiligheid op school (7.7). De Gomarus scoort daarmee op beide thema's sterk 
hoger dan de benchmark voortgezet onderwijs." 

Verder blijkt hieruit dat 19 leerlingen (3%) soms of vaak /open met vragen rond hun seksuele 
geaardheid. De helft hiervan ervaart ruimte om hierover in gesprek te gaan met een 
docent/mentor/vertrouwenspersoon. 19% hiervan (4 leerlingen) ervaart deze ruimte niet. Voor 
alle duidelijkheid: voor ons is elk van deze leerlingen er een teveel zodat we hier actie op zullen 
ondernemen. 

Tegelijkertijd volgt uit het kleine aantal leerlingen dat hier tegenaan loopt dat het beleid van de 
school en de houding van de leraren in grote mate effectief is. Dit wijst niet op een patroon van 
tekortschietend beleid. 

Reactie inspectie 
Uw reactie Ieidt niet tot aanpassing van het rapport, zie daarvoor de op diverse plaatsen in deze 
reactie aangedragen argumenten. Uw reactie omtrent voor wat betreft het aantal leerlingen dat in 
de vragenlijst kenbaar maakt bedoelde ruimte niet te ervaren, weerspreekt niet de door de 
inspectie gedane constateringen. 

Conclusie 

Reactie bestuur 
Er is het nodige beleid ten behoeve van de zorg voor homoseksuele leerlingen, en de toerusting 
van leraren daarbij. Daarin zijn er zeker nog verbeterpunten. Ook vanuit school liepen er 
projecten om met name leraren op dit punt beter toe te rusten. Dat dit vanaf het voorjaar van 
2020 helaas veel vertraging heeft opgelopen, mag geen wonder heten. Van belang is om vast te 
stellen dat, ook met inachtneming van de incidenten in 2016, in het algemeen blijkt dat ook 
homoseksuele leerlingen doorgaans een veilige omgeving ervaren. Er zijn aandachtspunten, en 
daaraan willen we werken. 

Met betrekking tot de incidenten in 2016 waarbij ouders zijn uitgenodigd voor een gesprek in het 
bijzijn van de betrokken leerling, is van groot belang om op te merken dat de reden hiervoor niet 
gelegen was in de geaardheid van deze leerlingen, maar in andere persoonlijke problematiek die 
naar de inschatting van school op dat moment van zodanig urgente aard was dat een gesprek met 
de ouders noodzakelijk was. Dit volgt duidelijk uit de dossierinformatie van de leerlinge van wie 
het dossier nog voorhanden was. De overweging is dan ook onjuist dat het oudere beleid om bij 
een homoseksuele relatie waarvan op school blijkt ook contact met ouders op te nemen, geleid 
heeft tot de incidenten in 2016. 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport. De reactie onder J. is de conclusie van alle 
voorgaande reacties van A t/m I. Omdat al deze punten uitgebreid voorzien zijn van een reactie 
van de kant van de inspectie, gaat de inspectie ervan uit zijn daarmee in voldoende mate heeft 
gereageerd op de punten die door het bestuur naar voren zijn gebracht. 
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3. Wettelijke zorgplicht en sociale veiligheid 

Reactie bestuur 
Het lijkt erop dat reeds de formulering in de vraagstelling geleid heeft tot een juridisch onjuiste 
conclusie. In de vragen 1 en 2 gaat het om de zorgplicht van het bestuur voor de sociale 
veiligheid van leerlingen, en de rol van het personeel daarbij. De vraag luidt in hoeverre het 
bestuur deze sociale veiligheid "borgt", en in hoeverre het bestuur de rol van docenten en ander 
personeel "borgt". Nu gaat de wettelijke verplichting vanzelfsprekend niet zover dat het bestuur 
die veiligheid moet waarborgen, omdat dit helaas op veel punters nooit helemaal mogelijk is. Wel 
spreekt de wet van "zorgdragen voor " de sociale veiligheid. (...)Hierbij spreekt de Memorie van 
Toelichting van een vergaande inspanningsverplichting. (...) In de Memorie van Toelichting wordt 
ook expliciet benoemd dat van school niet kan worden verwacht dat de veiligheid van alle 
leerlingen voortdurend wordt gewaarborgd. (blz. 8/9) 

Reactie inspectie 
De reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. Anders dan u suggereert hanteren wij 
hier niet de norm dat het bestuur de sociale veiligheid van alle leerlingen moet garanderen, 
zoals inderdaad aan de orde is geweest in de parlementaire geschiedenis van art. 3b WVO. 
Echter, een vergaande inspanningsverplichting maakt wel dat het bestuur signalen die erop 
wijzen dat bepaalde (groepen) leerlingen zich mogelijk niet veilig voelen gericht moet opvolgen. 
Zoals in het rapport beschreven zien wij dat dat in onvoldoende mate gebeurd is. 

Reactie bestuur 
Daarbij valt op dat het doel van de bepaling met name gelegen is in het voorkomen van pesten. 
Daarop moet het vereiste beleid in elk geval gericht zijn. De strekking van de wettelijke 
bepaling is dan ook dat deze bepaling wordt nageleefd wanneer de school kan laten zien 
inspanningen te verrichten ten behoeve van de sociale veiligheid van leerlingen door een beleid 
uit te rollen om pestgedrag te voorkomen. Het is juridisch bezien een onaanvaardbare oprekking 
van deze bepaling om hieruit in de situatie van de Gomarus of te leiden dat het onontbeerlijk is 
dat er een uitgewerkt beleid c. q. schriftelijke instructies aanwezig zijn voor een goede omgang 
met specifiek de kwetsbare doelgroep van homoseksuele leerlingen. De wetgever heeft deze 
specifieke verplichting niet geformuleerd. (blz. 8/9) 

Reactie inspectie 
Deze reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. Artikel 3b, tweede lid, WVO vereist 
dat de school zorg draagt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen. De 
memorie van toelichting vult dat als volgt in (arcering inspectie): 

Schoolbesturen worden met dit wetsvoorstel verplicht om zorg te dragen voor de sociale 
veiligheid op al hun scholen voor al hun leerlingen en om pesten actief tegen te gaan. (Het gaat 
hier dus om een tweeledige verplichting, IvhO.) Het gaat hierbij om een vergaande  
inspanningsverplichting  voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid van leerlingen en een 
veilig schoolklimaat op hun scholen. Scholen worden aangesproken op de inspanning die ze 
plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die als 
toereikend kan worden gezien. Hoewel van scholen niet kan worden gevraagd te waarborgen dat 
zich geen incidenten voordoen, spelen bij beantwoording van de vraag of van een toereikende 
inspanning sprake is ook de bereikte resultaten (zoals het succesvol optreden tegen pesten, of 
voldoende aandacht voor de veiligheidsbeleving van leerlingen) een rol. 
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Zo mag van scholen waar zich problemen voordoen zo nodig een extra inspanning worden  
gevraagd, die nodig is om binnen de mogelijkheden van een school de sociale veiligheid 
maximaal to bevorderen. 

Nu er in de afgelopen vijf jaar meerdere signalen zijn geweest dat de veiligheidsbeleving van 
(mogelijk) homoseksuele jongeren kwetsbaar zou kunnen zijn, had de school daar meer mee 
moeten doen dan er nu gedaan is. De aanpassing van de notitie loopt al meerdere jaren en heeft 
nog niet geleid tot concrete resultaten en het opnemen van de veiligheid van alle leerlingen in 
het teamboekje bbhv is niet specifiek gericht op (het onderzoeken en zo nodig bestrijden) van 
kwetsbaarheden voor specifiek deze groep en heeft er ook niet toe geleid dat alle docenten zich 
in dit opzicht handelingsbekwaam voelen. 

4. Beleid over de rol van docenten 

Reactie bestuur 
Hierover wordt als hoofdconclusie in het conceptrapport vermeld: 
'Het bestuur voert gees beleid over hoe het personeel bijdraagt aan de ontwikkeling en 
uitvoering van het onderwijskundig beleid (waaronder het veiligheidsbeleid) en beleid over wat 
er pedagogisch-didactisch van het personeel wordt verwacht.' 
Gelet op het beleid dat hierover aantoonbaar aanwezig is, is deze conclusie feitelijk niet 
houdbaar. (Bijlagen: strategisch beleidsplan, teamboekje bovenbouw h/v) (blz. 9) 

Reactie inspectie 
Naar aanleiding van de reactie is het rapport als volgt aangepast: de genoemde tekst is 
vervangen door 'Het bestuur heeft in onvoldoende mate beleid dat voor onderwijspersoneel 
handvatten biedt bij het creeren van een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen (art. 24, 
tweede en derde lid, WVO). Docenten beschikken over onvoldoende zeggenschap over de 
pedagogisch-didactische aanpak op de school op dit punt (art. 32e, derde lid, onder c, WVO). 

Reactie bestuur 
Uit de wijze waarop beleid veelal tot stand komt blijkt dat het bestuur wel degelijk het beleid 
voert dat personeelsleden hierbij betrokken worden. Ook bij de Beleidsnotitie homoseksualiteit is 
dat gebeurd: hierover is vooraf gesproken met - onder andere - mentoren en docenten. 
De notitie homoseksualiteit spreekt vnj uitvoerig over de rol van de docent en 
handelingsperspectieven, onder meer op pag. 8-9. (blz. 10) 

Reactie inspectie 
De reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. Gelet op de lange termijn die er over de 
aanpassing van het beleid is gegaan, ondanks de eerder genoemde voorvallen, enquetes en 
onduidelijkheden, zien wij niet in dat er voldoende actie is ondernomen op de 
handelingsverlegenheid van docenten. 
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Reactie bestuur 
De conceptrapportage benoemt ook dit traject, dat door corona een jaar lang helaas stil moest 
liggen. Maar dit neemt niet weg dat het bestuur bezig was om aanvullend beleid uit te rollen, 
mede ook over de rol van docenten en handvatten voor docenten. Het felt dat dit vertraging 
heeft opgelopen brengt nog niet mee dat het bestuur niet voldoet aan de norm. (...) Verder 
wordt in het conceptrapport benoemd dat mentoren en docenten aangeven dat er binnen school 
zeker aandacht is voor hun toerusting, coaching, professionalisering d.m.v. videocoaching). 
De conclusie dat op dit punt (de rol van personeel bij ontwikkelen en uitvoeren van sociaal 
veiligheidsbeleid) geen beleid wordt gevoerd is dan ook in het licht van de praktijk niet 
houdbaar. 

Reactie inspectie 
Wij hebben het rapport in die zin aangepast dat we de term 'geen beleid' hebben vervangen 
door 'onvoldoende beleid'. De keuze om het traject vanwege corona een jaar lang stil te leggen 
is aan het bestuur. Dat leidt echter tot de feitelijke situatie zoals wij deze op school hebben 
aangetroffen. Als het traject op een goede manier wordt doorgezet kan het bestuur daarmee 
voldoen aan de herstelopdracht. 

5. Kerndoelen 

Reactie bestuur 
Het juridisch oordeel over de kerndoelen is emstig. Als het waar zou zijn, dan zou dit zeker een 
herstelopdracht rechtvaardigen. Echter, gelet op de achtergrond van datgene wat de 
onderzoekers hebben gehoord tijdens de gesprekken, is deze conclusie geheel niet houdbaar. 
Aileen omdat een groepje leerlingen in Zaltbommel een deel van de lesstof niet aangeboden 
kreeg -door de corona-omstandigheden - kan niet worden geoordeeld dat school niet aan de 
kerndoelen voldoet. Het aanbod dat school aanbiedt, is immers wel degelijk dekkend. Dit 
oordeel is temeer niet juist, nu dit achterblijven verband houdt met de perioden van 
thuisonderwijs en de mentoren zoveel mogelijk dit seizoen de lessen nog zullen geven. 

Reactie inspectie 
Gezien het feit dat het bestuur in de periode van hoor en wederhoor, zoals duidelijk werd bij 
het onderhoud op 10 juni, zicht heeft op de aard en omvang van het tekortschietend aanbod als 
het gaat om het behalen van de kerndoelen en meer specifiek kerndoel 43, hebben wij de 
herstelopdracht in lijn gebracht met dit gegeven. 
In de tekst in het rapport hebben wij de achtergronden van het tekortschietend aanbod 
verduidelijkt en aangegeven dat het gaat om bevindingen die wij gedaan hebben op de locatie 
Zaltbommel. 
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6. Besteding 

Reactie bestuur 
Na afloop van het onderzoek op locatie is er enige correspondentie gevoerd over het aspect van 
de coulance-uitkering aan de oud-leerlinge. Daarbij is zijdens de school een juridische 
analyse overgelegd, waarvan de conclusie luidt dat geen sprake is van een onrechtmatige 
besteding. 

De conceptrapportage gaat op deze analyse niet specifiek in. De motivatie voor het oordeel dat 
de coulance-uitkering niet-rechtmatig was, luidt: het incident ging over het 'opsluiten' van de 
leerlinge en had daardoor niets te maken met de onderwijs- of de zorgtaak van de school; 
daarom had de uitkering ook niets te maken met de onderwijstaak van de school. 

Deze redenering overtuigt echter niet (zeker niet in het licht van de genoemde analyse die ook 
als bijlage bij dit schrijven wordt gevoegd). Het is onmogelijk verdedigbaar dat het gesprek met 
de leerlinge en haar ouders niets te maken had met de onderwijs- of zorgtaak 10.2.e 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot een aanpassing van het rapport. De bekostiging voor een school moet 
worden ingezet voor kosten verband houdend met de school en is niet bestemd voor een 
vergoeding aan een oud-leerlinge. Wij zijn van oordeel dat deze besteding niet overeenkomt met 
de bestedingsmogelijkheden zoals genoemd in artikel 99 van de WVO en beschouwen deze 
besteding daarom als onrechtmatig. 

Naar aanleiding van het gesprek dat wij voerden op 10 juni jl. hebben wij wel in het rapport het 
woord schikking vervangen door de term 'vaststellingsovereenkomst'. 

7. Overige punten 

Reactie bestuur 
Het aantal leerlingen van de school bedraagt geen 1263 (dat is alleen de vestiging Gorinchem) 
maar 1776. 

Reactie inspectie 
Uw reactie nemen wij over in het rapport. 
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Reactie bestuur 
In het conceptrapport wordt melding gemaakt van "signalen van enkele uitlatingen van leraren 
die strijdig zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat". Dat is ernstig. Kunt u 
aan het bestuur aangeven wat de aard is van de signalen en van de uitlatingen? 

Reactie inspectie 
De aard van de signalen heeft betrekking op laatdunkende en/of intolerante uitspraken over 
homoseksuelen door docenten. De personen die deze meldingen bij ons gedaan hebben, wensen 
hun identiteit bij de school niet kenbaar te maken. Als wij meer in detail over de aard van de 
signalen treden, is dat wel het geval. De signalen zijn door verschillende bronnen gedurende het 
onderzoek bij ons bevestigd in verschillende gesprekken. Wij zien ze daarmee niet als incident. 
De uitspraken leidden er toe dat leerlingen en docenten zich niet geaccepteerd, niet veilig 
voelden, bijvoorbeeld omdat de suggestie werd gewekt dat zij niet geaccepteerd worden in de 
school vanwege hun seksuele geaardheid. De inspectie wijst erop dat, vanwege het incidentele 
karakter van de uitingen zoals deze ter kennis van de inspectie zijn gekomen, de inspectie niet 
tot een onvoldoende oordeel overging. Wel onderstreept de inspectie uw opmerking, dat sprake 
is van een ernstige situatie, die actieve aandacht van het bestuur vraagt. 

Reactie bestuur 
Op pagina 2 wordt als tweede alinea in de samenvatting vermeld dat het incident uit 2016 niet 
in 2020 met de Inspectie is gedeeld. Bij dit bezoek is het thema sociale veiligheid, of klachten of 
incidenten ook niet of nauwelijks aan de orde geweest. De passage suggereert dat er een 
bepaalde verplichting zou zijn om dit pro-actief te melden, maar daarvan is geen sprake. We 
verzoeken daarom deze vermelding achterwege te laten, of anders te plaatsen bij de 
onderzoeksopzet of in een voetnoot. 

Reactie inspectie 
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport. De opmerking dat de incidenten niet met de 
inspectie zijn gedeeld tijdens het 430 zijn van feitelijke aard. De uitleg dat er sprake zou zijn van 
een verplichting komt niet van de inspectie. 

Reactie bestuur 
Op pag. 23 wordt gesproken over lesmateriaal, waarin een stelling voorkomt over homoseksuele 
rechters. Het betreft hier echter geen eigen ontwikkeld lesmateriaal, maar de methode Thema's 
Maatschappijleer van Essener, die op allerlei (ook niet-christelijke) scholen wordt gebruikt. 

Bovendien spreekt de stelling niet over homoseksuele rechters, maar over de vraag of de 
geaardheid van een rechter in een specifieke zaak zijn onpartijdigheid kan beInvloeden. We 
verzoeken daarom deze toch wat suggestieve vermelding in het rapport achterwege te laten. 

Reactie inspectie 
Wij hebben in het rapport deze verwijzing verwijderd. 
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10.2.e @owinsp.nl> Van: 

Document 17 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Re: Ambtsbericht Gomarus 
donderdag 24 juni 2021 16:21:44 

Het moet wel naar beide ministers trouwens. 
Alida 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 24 jun. 2021 om 16:11 heeft 10.2-e 	 @owinsp.nl> het 
volgende geschreven: 

Hoi 10.2 
Hierbij ambtsbericht met aangepaste zin waarmee 
Verzending wordt in principe morgenochtend vroeg. 
Hartelijke groet, 
10.2. -4. 

het eens is. Ben jij akkoord? 0.2.e 

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 13:10 
Aan: 10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Onderwerp: Fwd: Ambtsbericht Gomarus 
Hoi 10.2 

Er ligt ambtsbericht klaar over Gomarus (met rapport als bijlage). Punt is wel of niet 
specificaties van evt aangifte erin 10.2.e 	wil dat bij voorkeur niet, wel aangifte 
melden plus dat we willen afwachten of bestuur het rapport nog wil gaan proberen 
tegen te houden ( publicatie tweede helft juli). lk vind het lastig evt. aangifte wel te 
melden maar daar verder niets over te melden (aangifte waarvan e.d.). Misschien 
wel evt aangifte melden (met liefst in algemene zin waar het over gaat) en daar dan 
mondeling nader op toelichten. Ben je verder akkoord met het bericht? 
Hgrt. 
10.2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Datum: 23 juni 2021 om 12:40:33 CEST 

traat@owinsp.nl> 
@owinsp.nl> 

Onderwerp: Ambtsbericht Gomarus 

Aan: 10.2.e 

Kopie: 10.2.e 

Hoi  10 2 e 
De gedachte is om het vastgestelde rapport Gomarus nu met een ambtsbericht 
aan te bieden aan de minister. Hierbij concept ambtsbericht. Vraag is even wat 
we (evt.) melden over aangifte. 
Graag je reactie op bericht en op punt van aangifte. 



Alvast dank. 
Hartelijke groet, 
10.2. 

<210623 AB Gomarus.docx.awsec> 



Rapport onderzoek Gomarus 
Bijlage: 
Rapport specifiek onderzoek bij de 
Gomarus Scholengemeenschap 

Kopie aan 
OCW: 

AMBTSBERICHT 

sSik' 

ftwilAf15 
......1•11111111ft. 

Document 17a 
MOCW en MBVOM 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Contactpersoon 

Onze referentie 

Datum 
25 juni 2021 

Met dit ambtsbericht bericht ik u over het op 18 juni 2021 door de 
inspectie vastgestelde (maar nog niet gepubliceerde) rapport van het 
specifiek onderzoek bij Gomarus Scholengemeenschap (verder Gomarus), 
vestigingen Gorinchem en Zaltbommel. Het rapport is bij dit ambtsbericht 
gevoegd. Aanleiding voor dit onderzoek was het signaal dat naar voren 
kwam in het artikel "School duwt kinderen ongevraagd uit de kast" in NRC 
(27 maart 2021). 

Tekortkomingen en herstelopdrachten 
We hebben een aantal tekortkomingen vastgesteld. Het bestuur krijgt 
herstelopdrachten voor: 

• het zorg dragen voor de psychische, fysieke en sociale veiligheid 
van alle leerlingen (art. 3b WVO); 

• het opstellen en uitvoeren van beleid voor de manier waarop het 
personeel bijdraagt aan het onderwijskundig beleid (waaronder het 
veiligheidsbeleid) en het pedagogisch-didactisch beleid (art. 24 
WVO, tweede en derde lid); 

• het ervoor zorgen en waarborgen dat alle leerlingen in de praktijk 
een aanbod krijgen om voor alle kerndoelen de benodigde kennis, 
vaardigheden en houding to verwerven (art 11c WVO). 

Het onderzoek 
Op basis van ons onderzoek zijn we tot - kort weergegeven - de volgende 
constateringen gekomen: 

• Bestuur en school besteden ruime aandacht aan de veiligheid en 
het welbevinden van de leerlingen. Een groot deel van de 
leerlingen ervaart de school als veilig tot zeer veilig. Maar uit het 
onderzoek en uit signalen die wij krijgen, blijkt ook dat dit voor 
een deel van de leerlingen niet zo is. Hierbij speelt een rol dat de 
school en de gemeenschap op en rond de school breed gedeelde 
opvattingen hebben over gewenste opvattingen en gedragingen. 
Bestuur en schoolleiding hebben onvoldoende oog voor het 
rekening houden met het welbevinden en de veiligheid van 
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Onze referentie 
MIMMI 

Datum 
25 juni 2021 

leerlingen die deze opvattingen en gedragingen niet delen. De 
veiligheid van alle leerlingen is nu onvoldoende geborgd. 

• Het bestuur zorgt er onvoldoende voor dat docenten en ander 
personeel vanuit hun rot bijdragen aan het realiseren van een voor 
alle leerlingen veilig klimaat. 

• Er zijn signalen van enkele uitlatingen van leraren in de afgelopen 
twee jaar die strijdig zijn met basiswaarden. Het bestuur is niet 
van alle signalen op de hoogte. 

• Het lesstofaanbod voldoet op de locatie Zaltbommel niet voor alle 
leerlingen aan de kerndoelen waar het gaat om seksuele diversiteit 
en seksuele vorming. 

• In 2019 heeft het bestuur € 2.500 betaald aan een oud-leerling in 
verband met een aansprakelijkheidsstelling door deze oud-leerling. 
Genoemd bedrag is ten laste gebracht van de Rijksbijdrage. De 
bekostiging voor een school is hier niet voor bestemd; wij zien 
deze besteding daarom als onrechtmatig. 

Vervolgtoezicht 
Wij zullen het vastgestelde rapport in de vijfde week na vaststelling (dat 
is in de week van 19 juli) publiceren. Voor dat moment heeft het bestuur 
nog de mogelijkheid een zienswijze to geven. Doet het bestuur dat, dan 
voegen wij de zienswijze als bijlage toe aan het rapport. 

Op basis van het verbeterplan dat het bestuur opstelt, voeren wij in juli 
en oktober 2021 voortgangsgesprekken met het bestuur. In januari 2022 
voeren wij een herstelonderzoek uit. Dat moet uitwijzen of aan de 
herstelopdrachten is voldaan. 
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Document 18 

Van: 
Aar` 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Gevoeligheid: 

102.e 
Enceisticiven, En(ind vdn; Slob, Alio 
102.e 

vrijdag 25 Juni 2021 09:19:58 
71.0675 .A.13  

03 Spec;fiek onti4---r-Lx2k b .-stuurlijk harKielon  
Vertrouwelijk 

Geachte mevrouw Van Engeishover, 
Geachte heer Slob, 
Hierbij stuur ik u namens 10.2e 	 een 
ambtsbericht over het rapport van het specitiek. onderzoeK van de inspectie bij de 
Gomarus Scholengerneenschap, vestiginden Gorinchem 	Zaltbommel. Het rapport is 
als bijlage bij het ambtsbericht gevoegd. Het rapport is vastgesteid; de inspectie 
publiceert het rapport conform de Wet op het onderwijstoezicht in de vifde week na 
vaststelling; dat 	de week van 19 juli. 
Met vriendelijke groet, 
102.e 
06 102,.e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	uw 
Datum: 	maandaq junt 0 11:24:23 
Bijlagen: 

Btf &an 	 t 

- Gomarus & holenqemeenschap Onderwijsinspectie 

Document 19 

Geachte 	 , geachte 
Met deze e-mail voorzie ik u van bijgevoegd schrijven. Graag verwijs ik u naar de inhoud hiervan. 
Met vriendelijke groet, 

advocaat 

Adres 

Moerbel 11 

Postbus 30 

3370 AB Hardmxveld-Giessendam 

Contact 	 vestigingen 

T (0184) 61 89 74 	 Barneveld 

M 06 	 Hardirlxveld-Giessendarn 

F (0184) 61 89 7S 	 Kampen 

E . • 	 Veenendaal 

Werkendam 

;Iv:leaner. 
inforrra:* ,erzorden met sit e-mailbericht is ui:sluiterc besternd voor 	geadres::eerde[r ; en kan persoorli;ke of vertroLwehike informa:;e bevatten. 

beschermd door een beroepsgehetr. Gebruik ,an de:e irformatie door arceren dar de geadresseerdetn) 	gebrt,i. door her cie niet gerechtld tun vat de:e 
informatie kerns te semen, r, verbcder indien u met de geadresseerde bent of r :et gerechtgd bent tot ',.er risrerrirg. is openbaarrrakIng, vermenigvuldigmg, 
verspreidirg eniof verstrekkirg van deze incrinatie aan derden net toegestaar en wcrdt u iierrocht di: bench: tert..g te stores en het ongireet te vernievgen. in 
or :e 	 u im'crmatie virden ;,.et hoe im) orngaan met persoorsgege,ens. Op at or:e dier sten :lin algemene vocrAiaarden van toepassirg. 
;vaar:r ."rder meer een beperkirg van de aarsprakehikheid Is opgeromen. Ze ororden op ve,:oek koste!oos tcege:onder en :,in in te :ier op on:e 
8V0 acti.ocaten is inge.schreven 'oil de Oil,: te Utrecht order rvnmer 30253441. 



Document 19a 

PER E-MAIL: ilgreallipowinsp.ni;  
Dowinsp.n1  

Inspectie van het Onderwijs 

10.75!,. 
Postbus 2730 
3500 GS UTRECHT 

Hardinxveld-Glessendam 
tans kenmerk 
Uw kenmerk  

28 juni 2021 

111111111111111111111  

rnr.Mg1111.1111, advocaat 
T (0184)nnwin 
F (0184)Fird 

Intake 	 Gomarus Scholengemeenschap 	 @bvd-advocaten.ni 
Onderwijsinspectie 

GeachteffenallaNIIIII, geachte 

Namens het bevoegd gezag van de Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem vraag ik 
graag uw aandacht voor uw rapport van specifiek onderzoek d.d. 18 juni 2021 (hierna: het 
Rapport). Dank voor het toezenden hiervan, en ook voor de uitvoerige "Verantwoording 
reactie" die als bijiage is meegezonden. 

Bestuur en schoolleiding zijn blij met het felt dat u goed kennis hebt genomen van de reactie 
van het bestuur d.d. 7 juni 2021 en de daarbij gedane verzoeken, dat u daar in een 
bespreking naar geluisterd hebt, en eveneens met de aanpassingen die daarop zijn 
doorgevoerd. 

Tegelijkertijd is cliente (hierna ook: "de Gomarus") teleurgesteld over het niet doorvoeren 
van andere aanpassingen waarom verzocht was. De onderdelen die voor de Gomarus het 
meest van belang zijn, en waarvan nog steeds onbegrijpelijk is dat het rapport daarop niet is 
aangepast, breng ik in deze brief onder uw aandacht. 

Wat ons betreft zijn deze passages onrechtmatig jegens de Gomarus omdat deze geen recht 
doen aan de werkelijke situatie eri de geldende juridische kaders. Om deze reden wil ik u 
namens de Gomarus zeer dringend verzoeken de passages aisnog aan te passen. Wanneer u 
hier onverhoopt niet toe zou overgaan, ziet het bevoegd gezag zich genoodzaakt in rechte 
deze aanpassingen te vorderen voordat tot publicatie wordt overgegaan. 



bid 

We verzoeken u dan ook om uiterlijk donderdaq 1 juli 2021 kenbaar te maken of u 

de gevraagde aanpassingen aisnog uitvoert. Wanneer dat niet het geval is horen we 

graag uiterlijk dan uw verhinderdata voor een kort geding voor de komende tien 
weken. 

Uit de kort-geding-jurisprudentie over de publicatie van inspectierapporten volgt dat 

stellingnames of conclusies, die onzorgvuldig tot stand zijn gekomen, onjuist zijn of objectief 

gezien een onjuiste negatieve suggestie wekken, onrechtmatig zijn jegens de betrokken 
instelling wanneer haar belang hierbij wordt geschaad. 

Te wijzigen passages 

Ondanks de behartigenswaardige elementen in het Rapport, en geheel Iosstaand van de 
volledige bereidheid van het bevoegd gezag om zich met de gehele organisatie in te zetten 

voor alle benoemde verbeterpunten, zijn er meerdere passages in het definitief Rapport 
gehandhaafd die onrechtmatig zijn jegens de Gomarus. 

orm zullen deze passages ongetwijfeld een eigen leven gaan leiden in 
deze geen steun vinden in de werkelijke situatie zoals u die hebt 

1. Zorgplicht sociale veiligheid 

De volgende zinsneden uit de conclusies (pag. 10 en 14) volgen niet uit de gerapporteerde 

bevindingen, met name niet gelet op de informatie die ook bij schrijven van 7 juni jl. is 
aangereikt. Ook de samenvatting moet uiteraard op deze punten worden aangepast. 

"... dat er -in uiteenlopende vorm en gedurende langere tijd- aanwijzingen zijn dat niet 
alle leerlingen zich veilig voelen. De voorvallen die zich in 2016 hebben voorgedaan, zijn 

daarvan niet de enige uiting en kunnen ook niet als op zichzelf staande incidenten 

worden beschouwd" - pag. 10 en pag. 14 

Het gaat ons om de tweede volzin. U hebt ervoor gekozen om naar de gang van zaken in 

2016 geen onderzoek te doen. Reeds daarom is niet mogelijk om te concluderen dat de 
voorvallen niet op zichzelf staan. Temeer niet nu de Gomarus er met de nodige 
onderbouwing op heeft gewezen dat deze voorvallen (de gesprekken met de drie 

ouderparen) niet primair samenhingen met de geaardheid van deze leerlingen. De 
gesprekken waren noodzakelijk vanwege de urgente zorgen om de veiligheid van de 

leerlingen. Dat was de reden dat ouders moesten worden ingelicht. Aan dit feit gaat het 
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Rapport volledig voorbij. Dat betekent echter dat de bovenstaande zin onjuist is, de lezer 
echt op het verkeerde been zet. Allereerst omdat het de suggestie wekt dat destijds 
inderdaad onnodig kinderen gedwongen zijn om tegenover hun ouders uit de kast to komen 
vanwege tekortschietend veiligheidsbeleid. Dat is niet juist: vanwege de urgente zorgen was 
noodzakelijk dat ouders over het gedrag van deze drie leerlingen werden ingelicht en daarbij 
kon men niet om de seksuele relatie heen. 

Daarnaast zijn er volstrekt geen aanwijzingen voor vergelijkbare incidenten. Dat er "in 
uiteenlopende vorm en gedurende meerdere jaren aanwijzingen zijn dat niet alle leerlingen 
zich veilig voelen", is immers nog geen onderbouwing voor de stelling dat de voorvallen in 
2016 een uiting zijn van een patroon van het soort onveiligheid dat uit de NRC-publicatie 
spreekt. Het is ook geen onderbouwing voor de stelling dat dit meer dan een incident was. 
Het feit dat het beleidsdocument spreekt van het in gesprek gaan met de ouders bij het 
uiting geven aan een homoseksuele relatie op school, is daarvoor ook geen onderbouwing 
omdat er geen enkel voorbeeld bekend is waarin zich dit voordeed - ook het voorval van 
2016 was geen uitvloeisel van deze uitlating in het beleidsdocument. 

Deze volzin moet dan ook worden verwijderd.  

daarmee de veiligheid van deze leerlingen in onvoldoende mate 
11111111111111111111111V geborgd en daarmee voldoet de school ten opzichte van hen niet aan de 

wettelijke zorgplicht voor de veiligheid" - pag. 14 

Feit is dat de Inspectie geen enkele leerling gesproken heeft die zich onveilig voelt, terwijl er 
wel meerdere leerlingen gesproken hebben over positieve ervaringen met betrekking tot uit 
de kast komen of anderszins het bespreken van vragen over hun geaardheid met een 
mentor of andere leraar. Deze constatering verdient overigens ook vermelding in hoofdstuk 
2. Feit is ook dat het bestuur er oog voor heeft dat deze groep leerlingen specifieke aandacht 
behoeft voor hun sociale veiligheid. Er is een specifiek beleidsdocument op dat punt (dat dit 
met name voor wat betreft een zinsnede later geupdated is dan wenselijk zou zijn, doet 
daaraan niet of en maakt niet het hele document verouderd of onbruikbaar, zeker niet gelet 
op de aangetroffen praktijk). Er is ook aandacht voor in de lessen, structureel bij 
mentorlessen en biologie, en ook structureel tijdens studiedagen in het 4e  leerjaar. Er is 
aandacht voor bij de mentorencursus en er is een start gemaakt met een schoolbreed 
deskundigheidsbevorderingstraject. Ook als meer tempo hierin wenselijk was geweest, is 
daarmee de conclusie echt ongerechtvaardigd dat het bestuur geen vergaande inspanningen 
heeft getoond. Er is een relatie aanwijsbaar tussen de overwegend positieve geluiden en het 
beleid van de school. 
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Dat er aanwijzingen zijn dat er ook leerlingen zijn geweest die ook een minder positieve 
beleving hadden, en dat er "enkele leerlingen" aangeven niet in gesprek te durven over hun 
vragen (waarbij de achtergrond hiervan helemaal niet duidelijk is), betekent niet dat het 
bestuur niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Met deze maatstaf zou het in redelijkheid 
onmogelijk zijn om aan art. 3b van de Wvo te voldoen (misschien tenzij het sociaal 
veiligheidsbeleid als enige alle prioriteit in heel het schoolgebeuren zou krijgen, maar dat is 
nu eenmaal niet mogelijk). Dat u uit art. 3b Wvo afleidt dat er specifiek beleid moet zijn voor 
specifiek kwetsbare groepen gaat erg ver (dit komt slechts sporadisch voor op scholen), 
maar het gaat in elk geval te ver om dan ook te vereisen dat dit beleid onder alle docenten 
heel veel aandacht moet krijgen en ook te ver om als vereiste te stellen dat het bestuur van 
alle signalen goed op de hoogte moet zijn. Stimulerende opmerkingen kunnen natuurlijk wet 
worden gemaakt, maar er is geen sprake van niet voldoen aan de zorgplicht. 

Hierbij komt dat dit oordeel ook wordt gemotiveerd vanuit signalen over de mate waarin 
leerlingen zich vrij voelen om hun mening te geven. De Inspectie hecht hier terecht waarde 
aan, maar eveneens terecht verwacht u ook van de school dat wordt ingegrepen bij uitingen 
die strijdig zijn met de basiswaarden - er moet dus wel aan gewetensvorming worden 
gedaan op school en dat betekent dat een absolute en ongeremde openheid niet de 

pedagogische afweging, waarbij het beleid van de Gomarus hierover 
eraar een eigen professionele ruimte toekomt. Opmerkingen hierover 
ewaardeerd; deze kunnen echter niet leiden tot een 

dsoordeel omdat er op deze punten nu eenmaal een zeker spanningsveld 
bestaat dat op verschillende manieren ingevuld kan worden. Daarbij is bovendien van belang 
dat het identiteitsbeleid van de Gomarus meebrengt dat de leerlingen van de leraren de 
invalshoek vanuit de grondslag van de school mogen verwachten. Dat neemt niet weg dat de 
school wil werken aan een open klimaat, maar betekent ook dat de mate waarin leerlingen 
zich vrij voelen om hun mening te geven in beginsel niet tot een onrechtmatigheidsoordeel 
kan leiden. 

Deze conclusie moet dan ook worden bijgesteld in stimulerende zin. Dat betreft in elk geval  
pag. 2, 4, 10, 12, 14  

Hierbij merken we op dat een nog verder gaande toets/taxatie van de bevindingen ons 
vooralsnog niet mogelijk is doordat we niet over gespreksverslagen beschikken. We 
begrijpen het belang van anonimiteit en vertrouwelijkheid, maar willen u om deze reden toch 
verzoeken om de bestuurder en/of advocaat deze verslagen te verstrekken, onder 
weglakking van alle namen en verwijzingen die herleidbaar kunnen zijn. 

Met betrekking tot de herstelopdrachten wijs ik nog op de incongruentie tussen de tabel op 
pag. 12 en de samenvatting op pag. 4. In de tabel ontbreekt nu de verwijzing naar art. 3b 
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Wvo. Inhoudelijk is hierboven overigens al duidelijk gemaakt dat bij deze zorgplicht ook niet 
van tekortkomingen mag worden gesproken, wel van verbeterpunten. 

2. De rol van docenten bij ontwikkeling en uitvoering van beleid 

Op pag. 13 (de tabel) en op pag. 3 (de samenvatting) wordt nog gesteld dat er "geen beleid" 
is c.q. dat het "ontbreekt aan gedragen beleid". Conform de "Verantwoording Reactie" moet  
dit in elk geval worden gewijzigd in: "onvoldoende beleid". Overigens geldt dit in feite ook 
voor pag. 11, "geen actueel, functionerend beleid": dat is mede gelet op het bovenstaande 
niet vol te houden en zou ten minste gewijzigd moeten worden in "onvoldoende actueel, 
functionerend beleid". Zoals aangegeven laat de verouderde zinsnede onverlet dat het beleid 
in de basis verder actueel is en toepassing vindt. 

3. De kerndoelen 

Namens cliente dank voor de toevoeging op dit punt. Niettemin zijn conclusie en 
enlijk gewijzigd en dat maakt deze passages onjuist - en daarmee 
om pag. 3, 12 en 13. 

d.d. 7 juni betoogd, gaat het in art. 11c Wvo om het geprogrammeerde 
lesstofaanbod. Niet in discussie is dat dit wel degelijk aan de kerndoelen voldoet. De 
conclusie moet dan ook absoluut worden aangepast. Een verantwoording van de juridische 
kaders ontbreekt uwerzijds. 

En zelfs wanneer we wel het feitelijk gerealiseerde aanbod hierbij zouden betrekken, kan dit 
onrechtmatigheidsoordeel onmogelijk worden gegeven omdat het tweede leerjaar nog niet 
verstreken is. Vanaf februari 2021 hebben veel docenten de betreffende lessen alsnog 
gegeven en het bestuur heeft aangegeven dat, als er een of enkele groepen zijn bij wie de 
lessen in dit cursusjaar toch nog niet gegeven konden worden, dat dit het komend cursusjaar 
alsnog wordt ingehaald. Ook in dit licht is de conclusie onjuist. Mogelijk mede doordat in 
hoofdstuk 3 ten onrechte wordt gesteld dat de mentoren vrij werden gelaten in het al dan 
niet aanbieden van deze lesstof. Dat de mentoren niet verplicht werden (wel gestimuleerd) 
om dit in de hectische maanden direct na de volledige lockdown in te halen, is lets anders en 
neemt niet weg dat alle leerlingen de lesstof aangeboden zullen moeten krijgen. 

De conclusies op de drie genoemde pagina's dienen zodanig te worden bijgesteld, dat hieruit 
niet langer volgt dat "het lesstofaanbod niet voldoet" c.q. het bestuur hiervoor "in  
onvoldoende mate zorg draagt".  
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4. De besteding 

Ook hier achten we het oordeel onjuist. Het verstrekken van een -coulance-uitkering aan een 
oud-leerling die een aansprakelijkstelling heeft voorgelegd, getuigt van verstandige de-
escalate en zorg voor de leerling naar aanleiding van een gebeurtenis tijdens schooitijd. Het 
is dan ook duidelijk een uitgave in het kader van beheer. Oak de kosten van een procedure 
ais die aan de orde zou zijn geweest of het voldoen van een aansprakelijkheidsvordering 
zouden met recht vanuit de rijksbekostiging zijn voidaan. Dat geldt dan evenzeer voor deze 
coulance-uitkering die gedaan is met dezelfde aanleiding en een geheel vergelijkbare 
doelstelling (compensatie voor ervaren ieed n.a.v. schooloptreden in het kader van 
teerlingenzorg). 

De conclusie moet dan ook dienovereenkomstig warden aangepast op pag. 4, 12 en 26.  

1k zie uit naar uw reactie, 

Hoogachtend, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

0.2e 
10.2e 	10.2e 
102e 
RE: reactie op brief van advocaat 
dinsdaq 6 juii 2021 08:17:15 

Document 20 

MAIM 
in verv,,,,,, 	corc- c:IHnc, nde.n 	met 	 sarnen met 	onze 
acivrx.aat, een af5.,praak maker 	 nze visie op not 
inspectie toe te lichten. Gelien 	aanstaande pubkatie van :.fitrapportNiilen v(vc. 	.,raag op 
korte termijn spreken. Kunt u aangeven vat de mogei Jkheden z jft. an gaan wij pcoLuren onze 
agenda daarvonr vr P maken. Alvast 	nkt. 

Met vriPr 	roet, MM. 
Postbus 425 j 4200 AK Gorinchern f (0183) 610 361 1 www.womarus tit 

We goon zo zargvufarg rnogetyk cm met uw gegevens Wit vInden prrvacy belangnjk hebt u nog vragen. volt u meer urtleg of bent u met tevreden over de manner 
woorop we met ow perscnsgegevens orngaon? Neem dan contact op met onze functranarts gegevensbeschermmg fit kan vta een e-mori con fp,Sgornlrui  

Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 14:43 
Aan: 0  e @bvd-advocaten.nl' ,1=11@bvd-advocaten.nk 	@bvd-advocaten.nl' 

@bvd-advocaten.n1>; Algemeen informatie mail adres <info@gornarus.ni›; 
@gomarus.nl> 

Onderwerp: reactie op brief van advocaat 
Geachte 10.2e 
Hierbij stuur ik een brief met onze reactie op uw brief aan de inspectie. 
Deze mail is ook verzonden naar het bestuur van Gomarus 
Hoop u zo voidoende to hebben geInformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
06 
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Document 20a 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

BVD-Advocaten 
Postbus 90 
3370 AB Hardinxveid-Giessendam 

Datum 29 juni 2021 
Betreft Rapport Gomarus scholengemeenschap  

Inspectie van het Onderwiis 
Ministerie van Onderwjs, Calmar en 
Werenschap 

Locatie Utrecht 
St.-3acobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www.onderwijsinspectie,n1 

Contact ;ram= 
Medewerker toezicht 

T +31  1114023111 Erivr.1. 4owinsp.ni  
Onze referentie 

Uw referentie 

11111111111 

Kopie aan 
Bestuur Gomarus 

Geachte KareaMillIME, 

U vraagt in uw brief van 28 juni ji, (uw kenmerk:1111111M) om een 
aantal passages in ons rapport van het specifieke onderzoek bij de 
Gomarus Scholengemeenschap aan te passen. Uw brief lei& niet tot een 
wijziging van ons standpunt, zoals we dat hebben verwoord in onze 
reactie aan het bestuur. We passen het rapport derhaive niet aan. 

Mocht u inderdaad een kort geding willen aanspannen dan horen we dat 
graag van u. Onze advocaat zal dan op korte termijn contact met u 
opnemen over de verhinderdata. 1k wit u erop wijzen dat, om publicatie te 
voorkomen, de dagvaarding uiterlijk in de vierde week na vaststelling van 
het rapport in ons bezit moet zijn. 

Met vriendelijke groet, 
10.2e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijtagen: 

, 02e 

Ole 
RE: Inspectieonderzoek Gomarus sq 
woensdag 30 juni 2021 18:03:32 
irritvt-4 	.JLa 

10.2e 

Document 21 

Geachte 
Hartelijk dark voor 	mailbericht van heden, In uw mail rodigt u mij uit voor een 
gesprek met ass do& aanpassing van een vastgesteld rapport teneinde een gang naar de 
rechter te voorkomen. Wij betreuren het dat u de noodzaak ziet juridische stepper te 
zetten, mear vanzelfsprekend staat het u vrij die weg te bewandelen, 
10. e 	 is van harte bereid met u in 
gesprek te gear,. 
Wel vind ik het van belang voorafgaancl can het gesprek helderheid te verschaffen over 
de mogelijke uitkomsten van dit gesprel.e Wij hebben op de Gomarus onderzoek gedean 
en  zoals u zelf ook bevestigt is dit onderzoek in goede orde veriopen. Het rapport is 
opgesteld op basis van uitgebreid en zorgvuldig onderzoek. De vaststeiling van het 
rapport heeft op de juiste 	plaatsgevonden. U heeft na het indiener, van uw 
zienswijze op het conceptrapport onze reactie hierop en het definitieve rapport 
ontvangen. Uw zienswijze is door het onderzoeksteam grondig bestudeerd en op punter 
wear voldoende grond was voor aanpassing zijn deze verwerkt in het inmiddels 
vastgestelde rapport. 
De uitkomst van een gesprek met 10.2e 	,..an den ook geen aanpassing van het 
rapport opleveren, 1k teken daarbij aan at 	 hoogst ongebruikelijk is om een eenmaal 
vastdesteld rapport nog aan te passen. 

U bent van har to welkom voor een gesprek met • 	 , 
1k verneem graag of u van de mogelijkheid tot een gesprek ge ruik wilt maker,. 
Voor de voltedigheid wijs ik u op de klachtenprocedure van de Inspectie. Indian u zich 
niet goad behandeld voeit door de Inspectie kunt u een klacht indienen via het 
kfachtenfornuTher. In de aigemene wet bestuurF.). rech staat beschreven hoe 	klachten 
behandelen via een externe onefhankelijke klachtencomrnissie. Het leek mij goad u 
hierover te informeren. 
Met vriendelijke groet, 
102e 

RO_IVHO Logo_ Homepage {2) 

Inspectie van het Onderwijs 
St.-Jacobsstraat 200 13511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 13500 GS I Utrecht 

10. e Van:M=1 	@gornarus.ni> 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:04 

@owinsp.nl> 
@vgs.nl>; 

@owinsp.nl>; 
Onderwerp: Inspect eonderzoek Gomarus sg 
Geachte11111111111111 
In april ji. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn verzoek onderzoek gedaan naar de 
veiligheid van leerlingen op de Gomarus scholengemeenschap. Dit naar aanleiding van een 
publicatie in het NRC handeisblad. Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 

@bvd-advocaten, ni>; 



conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie gegeven met het verzoek tot wijziging 
van een aantal passages (Reactie conceptrapport specifiek onderzoek 	 .docx). Helaas 
heeft het onderzoeksteam slechts een klein deel van de door ons aangedragen 
wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zeer relevante punten ter wijziging onder de aandacht 
van de inspectie gebracht (Brf aan Inspectie van het Onderwijs 	 .pdf). Daarop is 
een afwijzende reactie ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (Specifiek onderzoek bestuurlijk 
handelenallilli.pdf) voor de Gomarus zijn we van plan om middels een kort geding 
publicatie in deze vorm te voorkomen. 
Na overleg met 	T 	 leg ik dit aan a voor. Graag kom ik 
hierover met u in gesprek om in goed overleg een gang naar de rechter te voorkomen. 

Met vrif.-ricielijke f?,1-1Jet, 

pc;,:o.,i3 .42 4L7.)(.) AK Goonchein (0183) 	1 Milt:44D 

foatiorsarus ni 
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Van: 
aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bij!ages): 

102,e 
10.2.e 
10.2.e 
Inspectieonderzoek Gomarus sq 
woe,-nsdag 30 juni 2021 11:04:19 

rf aan 	 Ydfl_t1-€10netn.4411:  
P,Qacti-P corceik-apport specifiek enticr-D" 	 l thzcx. 
je4ctie 	brief von dcivc-.)(aattKif 

ondetAx-k 1-q25-tuurf,ik hor4ei,1111111111  

Geachte 10.2.e 
In april jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn verzoek onderzoek gedaan naar de 
veiligheid van leerlingen op de Gomarus scholengemeenschap. Dit naar aanleiding van een 
publicatie in het NRC handelsblad. Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 
conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie gegeven met het verzoek tot wijziging 
van een aantal passages (Reactie conceptrapport specifiek onderzoek 2021-06-11.docx). Heiaas 
heeft het onderzoeksteam slechts een klein deel van de door ons aangedragen 
wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zeer relevante punten ter wijziging onder de aandacht 
van de inspectie gebracht (Brf aan Inspectie van het Onderwijs — 	 Daarop is 
een afwijzende reactie ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (specifiek onderzoek bestuurlijk 
handelen1111111.pdf) voor de Gomarus zijn we van plan om middels een kort geding 
publicatie in doze vorm te voorkomen. 
Na overleg met 10.2.e 	bestuurder van de VGS, leg ik dit aan u voor. Graag kom ik 
hierover met u in gesprek om in goed overleg een gang naar de rechter te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

Postbus 425 I 4200 AK Gorirchern I (0183) 610 361 I www.hpfrorus  

We won zo zorgvuidig mogeiiik cm met uw gegevens Wij vinden privacy belangrgk Hebt u nog vragen writ u meet uitteg of bent u (yet tevreden over de manier 
waarop we met uw peryxnsgegevens orngaon? NeeM don contact op met once functicnaris gegevensbeschermtng 	kan via een e-matl aan faa`lzomatus.ni.  
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Van: 
	 10.2.e 

Aan: 
	 102.e 

Onderwerp: 
	

RE: Inspectieonderzoek Gomarus 
Datum: 	woensdag 	juni 2021 13:43:22 

Dank, interessant. Hoewei je het ter info stuuroe, en nog wetongevnaagd 
commentaar.„ 

• Bens met jou datwe een definitief rapport niet moeten op-nbreken. Dat  
ondermijnt van alles, al is het maar twijfels over de eerdere afwegingen die zrn 
gemaakt bij het niet toekennen van de eerder doorgegeven opmerkingen. 

• k vind dat we best mogen uitstralen dat je altijd met ons in gesprek kan, wetook 
de praktijk is. [}us ook nu, zolang de verwachtingen bij dat gesprek maar goed 
gemanaced wordere 

• Daarorn kan ik me voorste|ien dat 102.e 	net gesprek aan aat, maar dat vooraf 
duidelijk wordt gemaakt dat we alleen bereici zijn orn toe te tichten vvaarom e.e.a. 
van de opmerkingen niet is overgenomen. Dat het niet 	bedoeling is om de 
inhoudelijke weging opnieuw te doen. 

• Indien gewenst wil ik best vanuit het beeldvormingsperspectief aanhaken, om de 
gevolgen in de media te schetsen. Wellicht heipt hen dat bij de afwegingen. De 
publicatie van het rapport zorgt voor een keer flink wet media-aandacht. Een 
rechtszaak zorgt ervoor dat er rneerdere malen media-aandacht zal ontstaan, op 
z'n minst drie keer (aankondiging rechtszaak, behandeling rechtszaak en 
uitspraak. Eventueel nog aangevuld met iets later de publicatie van het rapport 
zelf). 

G oetPn, 

inspectie van het Onderwijs 
Sint Jacobsstraat 200 l 3511 BT | Utrecht  
Postbus 2730 3500 GS | Utrecht 

M 06 10.2.e 
10.2.e 	n :0t1,1 	InsQectie.r,1 

fr Veri,'Clager7. 10.2.e 
............... 	 ..... 	..... 	............ ..... 

SS ne..w.%sberichten.: 

van:10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 13:10 
Aan: 10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Onderwerp: Fwd: Inspectieonderzoek Gornarus sg 
Ter info 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Datum: 30 juni 2021 om 13:09:35 CEST 
Aan: 
Kopie: 1 .2.e 	 '›  
Onderwerp: Antw: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

10.2.e 



Dank 10.2-e 	voor het meedenken. 
lk weet het niet helemaal zeker, maar Volgens mij is het rapport al vastgesteld en 

een vastgesteld rapport openbreken is nogal een stap. 

Dat doet lets met het gezag van onze inspecteurs en zou bovendien precedent 
werking kunnen hebben als een soort " hoger beroep" binnen de Inspectie waar wij 

niet op uit zullen zijn. 

lk zal ook even contact opnemen met 10.2.e 

Er zit trouwens een soort dreigement in de mail: Wij gaan naar de rechter, tenzij 

jullie het rapport aanpassen. Niet zo een fijne opstap naar een gesprek. Vind je 

niet? 
0.2. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 jun. 2021 om 12:06 heeft 10.2.e 

	 het volgende geschreven:- 

Dag 0.2. 

Tja. 
Even hardop denken: 

Een gesprek is altijd nuttig, en afhouden van een verzoek 

tot praten heeft nadelen; bovendien zou niet ingaan op 

verzoek tot gesprek in een eventuele procedure door 

wederpartij aangevoerd kunnen worden als argument ten 

nadele van inspectie. 
IGO zal Been afstand nemen van de oordelen van 

inspecteurs en de afweging van inspecteurs omtrent 

aangevoerde bezwaren er valt voor vragensteller dus 

weinig te halen. 

c. Wellicht zou op ondergeschikte punten, als teken van 

goede wil, nog lets bewogen kunnen vvorden in 

forrnulering en accenten. Dat is goed voor relatie, 

versterkt positie inspectie in eventuele procedure wellicht 

nog enigszins, en hoewel minder waarschijnlijk, zou 

juridisenng kunnen voorkomen als het voor wederpartij 

voldoende is. Wel moet duidelijk zijn dat bevindingen 

inspecteurs leidend zijn, inspectie tot zelfstandige en 

onafhankelijke oordeelsvormind komt, en `onderhandelen' 

over conclusies niet aan de orde is. 

d. Gesprek kan tevens als winst hebben dat we op macro-

niveau spreken over het oordeel. In contact tot nu is, 

gezien acrd van het gesprek en de gesprekspartners, het 

onderzoek en de uitkomsten de focus geweest. Gesprek 

op niveau IGO kan daar boven uitgaan, en ook als insteek 

hebben: waar zit nu jullie pijn, hoe reeel is het van 
inspectie aanpassing oordeel te vragen, en welke risico's 

loop je nu helemaal in de beeldvorming (procederen en 



verliezen lijkt me grater nadeel dan meewerken aan 
verbeteringen). Dit is gesprek is voor zover mij bekend 
nog niet gevoerd, en zou wellicht kunnen bijdragen aan 
herziening van voornemen tot procederen. 

e. In alle gevallen goed in reactie ook op de gebruikelijke 
route en rechten te wijzen. Er kan uiteraard een beroep 
op rechter warden gedaan, inspectie zal daar altijd aan 
meewerken. En: er is een klachtenprocedure, waarop 
beroep kan warden gedaan. 

Al met al komt zou dat uitkomen bij: ingaan op verzoek tot 
gesprek, hoewel verwachtingen rand resultaat niet hoog zijn. 
Als we daarvoor zouden kiezen, zijn er vervolgens de volgende 
praktische overwegingen: 

1. Moet het dan een gesprek met IGO zijn, of is gesprek met 
directeur directie VO logischer? Dat laatste zou mijn 
advies zijn. 

2. Ter voorbereiding zou een verkenning met het 
onderzoeksteam om na te gaan of er nog punten zijn 
waarop beperkte herziening mogelijk zou kunnen zijn. 
Dan heipt voor een goede voorbereiding gesprek. 

3. Behalve voorbereiding met het team, zou het nuttig 
kunnen zijn de rol van team tijdens een gesprek te 
minimaliseren, ook in aanwezigheid. Voordelen: dat 
voorkomt welles-nietes over de bevindingen en conclusies 
(dat heeft nu voldoende plaatsgevonden) en geeft enige 
ruimte voor het argument 'intern beraad'. 

4. Wellicht goed om vooraf naar wederpartij enig kader aan 
gesprek met te geven, in trant van 'bereid orn over uw 
reactie op bevindingen te spreken' OID en wellicht lets 
over samenstelling delegatie. Daar gaat men uiteraard 
zelf over, maar meenemen van de advocaat leidt tot een 
ander gesprek. 

Tenslotte: 
# het lijkt me dat dit een beslissing is die IGO neemt. Daarna 
dan goed om te bezien op welk moment en met vvelke inhoud 
departement zal warden geinformeerd. 
# tevens goed om (door JZ?) een nader procespad te laten 
opstellen, over effecten van een eventuele procedure op onze 
verdere stappen, zoals: 

• Wanneer publicatie gegeven een formele aankondiging 
van procedure? 

• Wat is de situatie als wederpartij in gelijk wordt gesteld? 
(mbt openbaarmaking rapport, informeren departement 
enz) 

• Wat is de situatie als wederpartij in ongelijk wordt 
gesteld? 

# handig om (indien niet al gebeurd) een signaal naar 
Iandsadvocaat te geven dat dit eraan komt (er zal dan weinig 
tijd zijn) en intern een klein team samen te stellen die dit met 
LA gaat voorbereiden? 
Laat je weten als ik nader kan bijdragen? 
Hartelijke groet, 



van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:26 
Aan: 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 
Aan: 
Kopie: 

10.2.e 

10.2..e 

10.2.e 

10.2.e 

Onderwerp: Fwd: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

10.2.e 

Datum: 30 juni 2021 om 11:04:19 CEST 
Van: 

Onderwerp: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Geachte 10.2.e 

In april jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn 
verzoek onderzoek gedaan naar de veiligheid van 
leerlingen op de Gomarus scholengemeenschap. Dit naar 
aanleiding van een publicatie in het NRC handelsblad. 
Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 
conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie 
gegeven met het verzoek tot wijziging van een aantal 
passages (Reactie conceptrapport specifiek onderzoek 
2021-06-11.docx). Helaas heeft het onderzoeksteam 
slechts een klein deel van de door ons aangedragen 
wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zeer relevante 
punten ter wijziging onder de aandacht van de inspectie 
gebracht (Brf aan Inspectie van het Onderwijs — 

.pdf). Daarop is een afwijzende reactie 
ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (Specifiek 
onderzoek bestuurlijk 	 voor de 
Gomarus zijn we van plan om middels een kort geding 
publicatie in deze vorm te voorkomen. 
Na overleg met 10.2.e 	, bestuurder van de VGS, 
leg ik dit aan u voor. Graag kom ik hierover met u in 
gesprek om in goed overleg een gang naar de rechter te 
voorkomen. 

Met vriendeli ke greet, 

10.2..e 



10.2.e 

Pcstbus 425 4200 AK Gorinchern (0183) 610 361 www.gornarus.11 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Inspectieonderzoek Gomarus sq 
woensdag 30 juni 2021 15:28:25 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

Document 24 

HA in 
typetout 30 juli moot 30 juni zijn. 

Sturen wij de reactie of gaat dit vanui 	secretariaa 
Groet 
10.2.e 

Van: 102.e 

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 15:11 
Aan: 102.e 	 @owinsp.nl> 
CC:Malliall1111111@owinsp.nl> 
Onderwerp: RE: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Beste 
Hier een voorstei voor een reactie. 
Hoar graag of dit voidoet. 
Geachte 10.2.e 
1k heb kennis genomen van uv,.,  mail d.d. 30 juli 	In uw mail nodigt u mij uit tot een 
gesprek met als doei een aang naar de rechter te voorkomen. Wij betreuren het dat u 
de noodzaak ziet juridische stappen te zetten, maar vanzelfsprekend is de 10.2.e 

bereid met u in gesprek te gaan. Als inspectie hechten wij veet 
vvaar e aan een open dialoog. 
Wet vied ik het van belang voor het gesprek heiderheid te verschaffen over de mogelijke 
uitkomsten van dit gesprek. Wij hebben op de Gomarus onderzoek gedaan en zoals u 
zelf ook bevestigt is dit onderzoek in goede orde verlopen. Het rapport is opgesteld op 
basis van uitgebreid en zorgvuldig onderzoek. Cie vaststelling van het rapport is 
vervolgens oak op de juiste wijze gegaan. U heeft na het indienen van uv,./ zienswijze op 
het conceptrapport, ooze reactie hierop en het definitieve rapport ontvanden. Uw 
zienswijze is door het onderzoeksteam grondig bestudeerd en op punter, waar voldoende 
grand was voor aanpassing zijn deze vervverkt in het inmiddels vastgesteicie rapport. Dc 
uitkomst van een gesprek met de 10.2.e 	kan dan ook geen aanpassing van het 
rapport opleveren. Ik verneem graag or u van de mogelijkheid tot een gesprek gebruik 
wilt maker. 
floor de volLedidheid wijs ik u op de klachtenprocedure van de Inspectie. Indien u zich 
niet goed behandeld voelt door de Inspectie kunt u een klacht indienen via het 
klachtenfornuiier. In de algemere wet bestuursrecht staat beschreven hoe wijklachten 
moeten behandeien. 
Met 'vriendeljke greet, 

Van' 10.2.e 

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 13:10 
Aan: 10.2.e 

CC: 10.2.e 

Onderwerp: Re: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Dank 10.2.e 	voor het meedenken. 
1k weet het niet helemaal zeker, maar Volgens mij is het rapport al vastgesteld en een 
vastgesteld rapport openbreken is nogal een stag. 
Dat doet lets met het gezag van onze inspecteurs en zou bovendien precedent werking kunnen 
hebben als een soort " hoger beroep" binnen de Inspectie waar wij niet op uit zullen zijn. 
1k zal ook even contact opnemen met 10.2.e 
Er zit trouwens een soort dreigement in de mail: Wij gaan naar de rechter, tenzij jullie het 



rapport aanpassen. Niet zo een fijne opstap naar een gesprek. Vind je niet? 
10.2. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 jun. 2021 om 12:06 heeft 10.2.e 	> het 
volgende geschreven: 

Dag 10.2. 

Even hardop denken: 
Een gesprek is altijd nuttig, en afhouden van een verzoek tot praten 
heeft nadelen; bovendien zou niet ingaan op verzoek tot gesprek in 

een eventueie procedure door wederpartij aangevoerd kunnen worden 
als argument ten nadeie van inspectie. 

b. IGO zal geen afstand nemen van de oordeten van inspecteurs en de 

afweging van inspecteurs orntrent aangevoerde bezwaren er valt 
voor vragenstelier dos weinig te halen. 

c. Wellicht zou op ondergeschikte punten, als teken van goede wil, nog 
eta bewogen kunnen worden in formulering en accenten. Dat is goed 

voor relatie, versterkt positie inspectie in eventuele procedure wellicht 
nog enigszins, en hoewel minder waarschijnlijk, zou juridisering 
kunnen voorkomen els het voor wederpartij voldoende is. Wel moet 

duidelijk zijn dat bevindingen inspecteurs leidend zijn, inspectie tot 
zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming komt, en 

`onderhandelen' over conclusies niet aan de orde is. 
d. Gesprek kan tevens als winst hebben dat we op macro-niveau spreken 

over het oordeel. In contact tot nu is, gezien aard van het gesprek en 
de gesprekspartners, het onderzoek en de uitkomsten de focus 

geweest. Gesprek op niveau IGO ken dear boven uitgaan, en ook els 

insteek hebben: wear zit nu jullie pijn, hoe reed is het van inspectie 

aanpassing oorcieel te vragen, en welke risico's loop je nu helemaal in 
de beeldvorming (procederen en verliezen lijkt me groter nadeel dan 

rneewerken aan verbeteringen). Dit is gesprek is voor zover mij 

bekend nog niet gevoerd, en zou weilicht kunnen bijdragen aan 
herziening van voornemen tot procederen. 

e. In elle. gevalien goad in reactie ook op de gebruikelijke route en 
rechten te wijzen, Er kan uiteraard een beroep op rechter vvorden 

gedaan, inspectie zal dear aitijd aan meewerken. En: er is een 

klachtenprocedure, waarop beroep ken worden gedaan. 
Al met al komt zou dat uitkomen bij: ingaan op verzoek tot gesprek, hoewel 
verwachtingen rond resultaat niet hoog zijn. 
Ala we daarvoor zouden kiezen, zijn er vervolgens de volgende praktische 
overwegingen: 

1. Ivloet het dan een gesprek met IGO zijn, of is gesprek met directeur 

directie VD iogischer? Dat laatste zoo mijn advies zijn. 
2. Ter voorbereiding zou een verkenning met het onderzoeksteam om na 

te gaan of er nog punten zijn waarop beperkte herziening mogelijk 
zoo kunnen zijn. Dan helpt voor een goede voorbereiding gesprek. 

Behalve voorbereiding met het team, zoo het nuttig kunnen zijn de rol 



10.2.e 10.2..e Aan: 

van team ti dens een gesprek te minimaliseren, ook in aanwezigheid. 
Voordelen: dat voorkomt welles-nietes over de bevindingen en 
conclusies (dat heeft nu voldoende plaa.tsgevonden) en geeft enige 
ruimte voor het argument 'intern beraadi. 
Wellicht goed om vooraf naar wederpartij enig kader aan gesprek met 
te geven, in trant van 'bereid om over uw reactie op bevindingen te 
spreken' OID en wei!icht lets over samenstelling delegatie. Daar gaat 
men uiteraard zeif over, maar meenemen van de advocaat leidt tot 
een ander gesprek. 

Tenslotte: 
# het lijkt me dat dit een beslissing is die IGO neemt. Daarna dan goed om 
te bezien op welk moment en met welke inhoud departement zal worden 
geinformeerd. 
# tevens goed om (door JZ?) een nader procespad te laten opstellen, over 
effecten van een eventuele procedure op onze verdere stappen, zoals: 

• Wanneer publicatie gegeven een formele aankondiging van 
procedure? 

• VVat is de situatie als wederpartij in gelijk wordt gesteld? (mbt 
openhaarmaking rapport, informeren departement enz) 

• Wat is de situatie als wederpartij in ongelijk wordt gesteld? 
handig om (indien niet al gebeurd) een signaal naar landsadvocaat te 

geven dat dit eraan komt (er zal dan weinig tijd zijn) en intern een klein 
team samen te stellen die dit met LA gaat voorbereiden? 
Laat je weten als ik nader kan bijdragen? 
Hartelijke groet, 
10.2.e 

10.2.e 

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:26 
Van: „ rH> 

Onderwerp: Fwd: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

10.2.e 

Datum: 30 juni 2021 om 11:04:19 CEST 
Van: 

Aan: ' 
Kopie 

10.2.e  

10.2.e > ' 
10.2.e 

10.2.e 

Onderwerp: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Geachte 10- 2-e 
In april jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn verzoek 
onderzoek gedaan naar de veiligheid van leerlingen op de Gomarus 
scholengemeenschap. Dit naar aanleiding van een publicatie in het 
NRC handelsblad. Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 

ten.r 



conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie gegeven met 
het verzoek tot wijziging van een aantal passages (Reactie 
conceptrapport specifiek onderzoek 2021-06-11.docx). Helaas heeft 
het onderzoeksteam slechts een klein deel van de door ens 
aangedragen wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zees relevante, punten ter 
wijziging onder de aandacht van de inspectie gebracht (Brf aan 
inspectie van het Onderwijs 	 Daarop is een 
afwijzende reactie ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (Specifiek onderzoek 
bestuurlijk handelen1111111111.pdf) V001 de Gomarus ziin we van 
plan om middels een kort geding publicatie in deze vorrn te 
voorkomen. 
Na overleg met 10.2.e 	bestuurder van de VGS, leg ik dit aan u 
voor. Graag korn ik hierover met u in gesprek ern in good overleg een 
gang naar de rechter te voorkomen. 

Met vriendeli ke groet, 

l'ostbli 425 4200 AK Gothic:hem (0183) 6.10 361 	..iornartis.0/ 

tacei(iornarus 



Van: 
Datum: 30 
Aan 
Ko le: 10.2.e 

10.2.e 
um 2021 om 17:06:27 CEST 

- owinsp.M> 
t" 

owinsp.nl> 

fa'olvmsp,11 > 
Onderwerp: Tekst als reactie op mail van bestuur Gomarus 

Document 25 
Van: 
Aan: 
Bcc: 
Onderwerp: 
Datum: 

102.e 
10.2.e 
10.2.e 
Fwd: Tekst als reactie op mail van bestuur Gomarus 
woensdad 30 juni 2021 17:52:44 

De tekst goat nit vandaag nog. 
Zullen we even wachten met vie zij komen en dan bekijken of het goed werkt als jij 
aanschuift? 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

van:  10.2.e 	 (iiowinsp.ni> 
Datum: 30 *uni 2021 om 17:43:54 CEST 
Aan: 102-e 	 owinsp.nl> 
Onderwerp: Doorst: Tekst als reactie op mail van bestuur Gomarus 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Hallo 
Hier de tekst zoals die gestuurd kan worden. 
De zin: Het is hoogst ongebruikelijk om een vastgesteld rapport na deze 
procedure nog aan te passen. Is tussengevoegd (eind tweede deel) 
Groet 

Geachte 10.2.e 
Hartelijk dank voor Uw mailbericht van heden. In uw mail nodigt u mij uit voor 
een gesprek met als doel aanpassing van een vastgesteld rapport teneinde een 
gang naar de rechter te voorkomen. Wij betreuren het dat u de noodzaak ziet 
juridische stappen te zetten, maar vanzeltsprekend staat het U vrij die weg te 
bewandelen. 

De verantwoordelijk 10.2.e 	 , is van harte bereid met U 



in gesprek te gaan. 
Wel vind ik het van belang voorafgaand aan het gesprek helderheid te 
verschaffen over de mogelijke uitkomsten van dit gesprek. Wij hebben op de 
Gomarus onderzoek gedaan en zoals u zelf ook bevestigt is dit onderzoek in 
goede orde verlopen. Het rapport is opgesteld op basis van uitgebreid en 
zorgvuldig onderzoek. De vaststelling van het rapport heeft op de juiste wijze 
plaatsgevonden. U heeft na het indienen van uw zienswijze op het 
conceptrapport onze reactie hierop en het definitieve rapport ontvangen. Uw 
zienswijze is door het onderzoeksteam grondig bestudeerd en op punten waar 
voldoende grond was voor aanpassing zijn deze verwerkt in het inmiddels 
vastgestelde rapport. 
De uitkomst van een gesprek met de directeur VO kan dan ook geen aanpassing 
van het rapport opleveren. lk teken daarbij aan dat het hoogst ongebruikelijk is 
om een eenmaal vastgesteld rapport nog aan te passen. 

U bent van harte welkom voor een gesprek met 10.2.e 

lk verneem graag of u van de mogelijkheid tot een gesprek gebruik wilt maken. 
Voor de volledigheid wijs ik u op de klachtenprocedure van de Inspectie. Indien u 
zich niet goed behandeld voelt door de Inspectie kunt u een klacht indienen via 
het 	  In de ,,-?.!?emen2 	 • 	 staat beschreven hoe 
wij klachten behandelen via een externe onafhankelijke klachtencommissie. Het 
leek mij goed u hierover te informeren. 
Met vriendelijiKe greet 
10.2.e 

Inspectie van het Onderwijs 
IVlinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 200 I 3511 BI j Utrecht 
Postbus 2730 3500 G5 Utrecht 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Re Thspe(t., 	,rzoek Gornarus so 
woensdao 30 juni 2021 17:58:29 

102.e 
102.e 
10.2.e 

10.2.e @owinsp.nl> Van: 

Document 26 

10.2.e Eens 	Dat was ook niet de strekking 0111 het te weigeren. Help niet 'neer willen 
aangeven dat de dreiaende taal jets zegt over de afzender. 
Er is ook een advocaat in ineegenomen en een juridisch medewerker VERUS. Dat helpt 
ineestal niet de goede kart op. is id* ervaring. 
Inraiddels staat een tekst klaar voor verzending met een wamie uitnodiging voor gesprek. 

Verstuurd vanaf tnijn iPad 

Op 30 jtui. 2021 om 13:39 heeft 
het volgende geschreven:  

10.2.e 

Dag 10.2 
Geheel eens, de oordelen van inspecteurs zijn teidend en niet onderhandetbaar. 
1dern voor niet wekken van die indruk. 
Vraag is dan of dit uitgangspunt betekent dat een verzoek tot gesprek moet warden geweigerd. 
Zie genoemde overwegingen die dat eventueel zinvol kunnen maken. 
Als we in het verzoek "Graag kom ik hierover met u in gesprek orn in goed over-leg een gang roar 
de rechter te voorkomeeeen dreigement lezen, is dat idd een factor om mee te nemen in de 
communicatie over het verzoek, maar zou, denk ik, niet per se hoeven leiden tot afhouden 
gesprek. Als wij hierover volstrekt duidelijk zijn, en gesprek zelf benutten om eea nog eens toe 
te lichten en aan te geven waarom veranderingen nodig zijn en er dus tekorten zijn (dat geeft 
men oak zelf toe) kan dat mogelijk bijdragen aan nadere afweging bij het bestuur. 
Andersom geformuteerd: niet ingaan op verzoek tot gesprek zal vermoedetijk leiden tot het p.a. 
aanspannen KG, en dan lijkt wat te zeggen voor benutten van mogelijkheid (nu men zelf om 
gesprek vraagt) om bestuur op andere gedachten te brengen. Dat voorkomt tegetijk eventuele 
nadelen vanwege niet ingaan op dat verzoek in een verdere procedure. 
Als onze insteek duidelijk is (geen 'onderhandeling') lijkt me dat de moeite van proberen waard, 
maar da's uiteraard jouw afweging. 
Dit oak niet omdat we bang zouden moeten zijn voor een KG. Als we daarin terecht komen, zou 
mijn taxatie (als niet jurist ) zijn dat bestuur weinig gronden heeft om openbaarmaking tegen te 
houden. tnspectie heeft zich keurig aan procedures gehouden, dus dergelijke bezwaren geven 
geen houvast, Dan resten alleen inhoudetijke gronden, die (in KG tot marginate) toetsing leidt 
van vraag of 01 in redelijkheid tot haar conclusies heeft kunnen komen. in KG mbt Haga was dit 
de vraag van de voorzieningenrechten, die tot een positief oordeel voor 01 leidde. 
Op zich dus geen reden KG niet met vertrouwen tegemoet te zien, al zou een onverhoopt 
negatieve uitspraak voor 01, juist nu, nogat negatieve gevolgen hebben, zowel voor ons toezicht 
als in politick. (vgt ook de strekking van de kamervragen SOP: doe 01 ook onderzoek naar SV op 
schoten als Joodse leerlingen zicht onveilig voeten? Onverhoopt verlies van KG is weinig 
aanlokkelijk). 
Hartelijke groet, 
10.2,e 



Verzonden: woensdag 30 juni 2021 13:10 
Aan:  10.2.e 	 stra@owinsp.nl> 
Cc 10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Onderwerp: Re: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Dank 10.2.e 	voor het meedenken. 
lk weet het niet helemaal zeker, maar Volgens mij is het rapport al vastgesteld en 
een vastgesteld rapport openbreken is nogal een stap. 
Dat doet lets met het gezag van onze inspecteurs en zou bovendien precedent 
werking kunnen hebben als een soort " hoger beroep" binnen de Inspectie waar wij 
niet op uit zullen zijn. 
lk zal ook even contact opnemen met 10.2.e 
Er zit trouwens een soort dreigement in de mail: Wij gaan naar de rechter, tenzij 
jullie het rapport aanpassen. Niet zo een fijne opstap naar een gesprek. Vind je 
niet? 
10.2. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 jun. 2021 om 12:06 heeft 10.2.e 
het volgende geschreven: 

Dag 

Tja 

Even hardop denken: 

a. Eon gesprek. is altijd nuttig, en afhouden an een verzoek tot prated heeft 

nadelen: bovendien ZOU met ingaan op ve.rz.or.,A tot gesprek in een 

eventuele procedure door wederpartij aangevoerd kunnen \Norden als 

argument ten nadele van inspectie. 

b. IGO zal geen afstand nemen van de oordeien van inspecteurs en de 

afweging van inspecteurs omtrent aangevoerdei,  bozwaren er valt voor 

vragensteiler dus weinig to halen. 

C. Wellicht zou op ondergeschikte punten, als token van goecie 	nog jets 

bewogen kunnen vvorden in formulering en accenten Dat is goecl voor 

re.latie, versterkt positre inspectie In o.ventuele procedure wellicht nog 

enigszins„ en hoewel minder waarschilnlijk, zou juridisering kunnen 

voorkomen als het voor wederpartij voldoende is. Wel moot duidelijk zijn 

dat bevindingen inspecteurs leidend zijn, inspectie tot zeIrstandige en 

onafhankeliike oordeelsvorming, komt, en 'onderhandelen' over 

conclusies Met aan de orde 

d. Gesprek kan tevens als winst hebben dat we op macro-niveau spreken 

over het oordeel. In contact tot nu is. gezien aard van het gesprek en de 

gesprekspartners, het onderzoek en de uitkomsten de focus geweest. 

Gesprek op nrveau IGO kan daar boven urtgaan, en ook als insteek 

hebben: waar zit nu jullie prjn, hoe reeel is het van inspectie aanpassing 

oordeel to vragen, en \A/elke risico's loop je nu helemaal in de 

beeldvorming (procederen en verliezen lijkt me groter nadeel dan 

meewerken aan verbeteringen). Dit is gesprek is voor zover mij bekend 

10.2 



Van:10.2.e   > 

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:26 

Aan: 10.2.e 10.2.e 

perd, 	ZOU 	 kwinee Plidr,rigen 3 al ne - 71 	31• 

•‘,• orner,,)en tot iproeecieren. 

P 	 „Hoe route ee' re),-)n, 

to 	d ze.!l Er ',an ulteraard een b 	,ergo 	echter- 	-‘ den gedae, 

Hlsoeite Z 	daa,ait1jd aan 	 er 	E 	 i•:)Ce 

waarob beroep kan ,Nor den geiaarl. 

Al met al komt zou dat uitkomen bij: ingaan op verzoek tot gesprek, hoewel 
verwachtingen rond resultaat niet hoog zijn. 
Als we daarvoor zouden kiezen, zijn er vervolgens de volgende praktische 
overwegingen: 

i. 	Moet het dan een gesprek Cilet IGO ziin, of is gesprek met 

di'r 	 ? _̀;at • 3•31"Si- 	 7_41, 

voc,,Tbere, -4'ng zoo een 	Keaining  met bet onslei z 	)1-, eam 	no to 

gaan of er nog d'inten 7: in kivaai 	beperkte herzien ng 

kunnen 	Dan heipt voor een goe e 	or hi'r'e 	g.  ge!,p 

Behalye voorbereidiag met bet team, zou bet nuttig kunnen zijn de roi 

an team tl dea), een gesprek to mini' alise''en, not. 	 aanwegheld, 

v Thorlolen: dat . Mor t: 	it welles-n tes _Ver de bovHid - gen en 

conclus,es (dat heeit nu voicloende pk.lar.. ;ge\on,,;:len) e it geeft)  cage 

rulmte yea het argumellt '!ntern beraad'. 

Weliicht good on vooraf naar 	arto enig 	aan ge.sp!e!) i'net, to 

genera 	trant 	 orn 	 'pee:tie 	be-indinge• a to 

T.,71t rim 

Hteiaa i 	 , 	 iiHjt, tut 	)3 ,d0, 1  

Tenslotte: 
# het lijkt me dat dit een beslissing is die IGO neemt. Daarna dan goed om te 
bezien op welk moment en met welke inhoud departement zal worden 
geinformeerd. 
# tevens goed om (door JZ?) een nader procespad te laten opstellen, over 
effecten van een eventuele procedure op onze verdere stappen, zoals: 

• ',,1 3nneer publ naft 	• fen nun 	 li? ' 	-•cliglrig van proc. dart) .  

• Wat Is do situatie al: 'wederpartii 	 )rdt ;;;V51:eld? (mbt 

opeadaarmakiat-,-; rappoit. informoren clei..-)artement en:')  

• \Nat is de sltuatio a 	edemartli 	ongeli',, wo , dt gesteici? 

handig om (indien niet al gebeurd) een signaal naar landsadvocaat te geven dat 
dit eraan komt (er zal dan weinig tijd zijn) en intern een klein team samen te 
stellen die dit met LA gaat voorbereiden? 
Laat je weten als ik nader kan bijdragen? 
Hartelijke groet, 
10.2.e 

Onderwerp: Fwd: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 



Van: 10,2_e 

Datum: 30 juni 2021 om 11:04:19 CEST 

Onderwerp: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Geachte 10.2.e 

In april jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn 
verzoek onder oekgedaannaardeveiUoheidvan 
leerlingen op de Gomarus scholengemeenschap, Dit naar 
aanleiding van een publicatie in het NRC handelsblad, 
Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 
conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie 
gegeven met het verzoek tot wijziging van een aantal 
passages (React)e conceptrapport specifiek onderzoek 
2021-06-11.docx). Helaas heeft het onderzoeksteam 
slechts een klein deel van de door ons aangedragen 
wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zeer relevante 
punten ter wijziging onder de aandacht van de inspectie 
gebracht (Brf aan Inspectie van het Onderwijs —1111 

Daarop is een afwijzende reactie 
ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (Specifiek 
onderzoek bestuurlijk handelenialli.pdf) voor de 
Gomarus zijn we van plan om middels een kort geding 
publicatie in deze vorm te voorkornen. 
Na overleg met 102-e 	bestuurder van de UGS, 
leg ik dit aan u voor. Graag kom ik hierover met u in 
gesprek om in goed overleg een gang naar de rechter te 
voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

postbu42s/4/ooAxaorinchem/(0zo3)euo36u/w°.w.gotrmrus. d  

we gaan zo zorgvuldig mogelijk am met uw gegevens. Wij vinden privacy belangrijk. Hebt u nag vragen,. wilt u rr7eer 
uitteg cif bent niet tevrederr over de manier waarap we met LIW persocnsgegevens omgoan? IVeem don ,:ontoct op 
met onze functionarts gegevensbescherming. 	*an via een e-mail aan feta'g °mat"  



06, 
(-)owinsi),111  

Document 27 

Van: 
Aan: 	 1 	A 1:1)bYd-11dY0Catf`n-nr  
Onderwerp: 	Brie; naar aanleiding van uw reactie over Gornarus 
Datum: 	donderdag 1 juli 2+121 18:15:28 
Bij iagen: 	Li+ 	414';  

GE-achtg,  
Hierbij stuur 1k u de brief naar aanleiding van uw reactie van dinsdag 29 juni 2021. 

staat hierin de naarn van onze raadsvrouw genoernd en het mailadres van haar is 
srijcken.n!  

Hoop u zo vo oende te hebben gelnforrneerd. 
Met vriendeliike groet, 
WM. 

1114,, A. van 11c,t-  Onciti,Twijs 



Document 27a 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

BVD Advocaten 
t.a,v.wpargiMmismai 
Postbus 90 
3370 AB Hardinxveld-Giessendam 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Oriderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6000 
wvvw.onderwijsinspectie.ni  

Onze referentie 

1111111111111111111 

Uw referentie 

Bijlage(n) 

Datum 	1 juli 2021 
Betreft 	Uw brief d.d. 28 jun ji. 

GeachteMEZEMINal, 

Hierbij reageer ik op uw brief d.d. 28 juni ji. waarin u verzoekt om 
gespreksversiagen van onze inspecteurs teneinde een verdergaande toets/taxatie 
van de bevindingen te kunnen doen. Hierbij deel ik u mede dat wij niet aan uw 
verzoek zullen voldoen. 

Aan deze weigering ligt ten grondsiag dat gesprekken met betrokkenen een 
belangrijke informatiebron is bij onderzoeken. Betrokkenen moeten vrijuit kunnen 
spreken over college's, bestuurders en andere betrokkenen. Openbaarmaking van 
deze gespreksverslagen werkt beiemmerend in het doen van toekomstig 
anderzoek omdat betrokkenen terughoudender worden in hun verklaringen. 
Gezien het felt dat in onderhavig dossier de herleidbaarheid dermate vervlochten 
is in de versiagen, is oak anonimiseren geen mogelijkheid. 

door de volledigheid wijs ik uw cliente nog op de mogelijkheid om een zienswijze 
op het rapport in te dienen. Deze dient dan uiterlijk twee weken voor de geplande 
publicatiedatum van 30 juli 2021 in een word-bestand door ons ontvangen te zijn. 
Wij :Wien de zienswijze dan bij het rapport voegen. 

Wij betreuren het dat uw cliente in dit dossier de noodzaak ziet tot het zetten van 
juridische stappen. U kunt in dit leader indien gewenst contact opnemen met onze 
raadsvrouw1M1111111111111111. van kantoor PelsRijcken. 

Hoogachtend, 
10.2e 

likEllaill.11111111111111111.11111111111 
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Document 28 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

Graag morgen  

10.2.e 
102.e 
Fwd: Inspectieonderzoek Gornarus sq 
donderdaq 1 juli 2021 21:39:02 
uTh., 	.pnci 

Verstuurd vanaf rnijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

van:  10.2.e 	 vgs.n1 - 
Datum: I uli 2021 om 07:54:45 CEST 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

Beste  10.2. 
Dank voor je reactie. 
lk heb inderdaad inzage in het rapport gekregen. 
Een gesprek met jou stel ik op prijs. Dank daarvoor. 
ik zie de afspraak graag tegemoet, 
Met vriendelijke groet, 

college van bestuur 

0180 - 10.2.e 

Voig de VGS op 

yam  10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 07:51 
Aan:  10.2.e 	 @vgs.nl> 
Onderwerp: Re: lnspectieonderzoek Gomarus sg 
Beste Pieter 
Wij kunnen om begrijpetijke redenen niet met derden spreken over een rapport dat 
nog niet gepubliceerd is. 
Maar uit de eerdere mailwisseling maak ik op dat het bestuur het rapport met jou 
heeft gedeeld? 



college van bestuur 
0180 - 
Volg de VGS op 

Van: 
Namens 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

	›; 

Als dat het geval is, kunnen wij elkaar vanzelfsprekend spreken naar aanleiding van 
deze casus. Maar zoals gisteren in mijn mail aangegeven kan ook dat gesprek niet 
leiden tot het aanpassen van het vastgestelde rapport. Niettemin kan ik mij 
voorstellen dat het uitwisselen van perspectieven op de casus van waarde is ook 
voor de toekomst. 
lk zal mijn secretariaat vragen om een afspraak te regelen. 
Tot spoedig ziens dan en met een hartelijke groet 
10.2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 30 jun. 2021 om 18:47 heeft 10.2.e 	 • 	> het 
volgende geschreven: 

Geachte 10.2.e 	, beste 
Graag wil ik met jou afzonderlijk over deze casus doorspreken. 
Is dat mogelijk voor jou? 
Verneem graag van je, 
Veel dank 
Vriendelijke groet, 

10.2. 

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 18:04 
Aan:  10.2.e 	 veert,i)gon  
CC: 

10.2.e 

	f ! > 
Onderwerp: RE: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Geachte 10.2.e 
Hartelijk dank voor uw mailbericht van heden. In uw mail nodigt u mij uit voor 
een gesprek met als doel aanpassing van een vastgesteld rapport teneinde een 
gang naar de rechter te voorkomen. Wij betreuren het dat u de noodzaak ziet 
juridische stappen te zetten, maar vanzelfsprekend staat het u vrij die weg te 
bewandelen. 
De verantwoordelijk 10.2.e 	 , is van harte bereid met u 
in gesprek te gaan. 
Wel vind ik het van belang voorafgaand aan het gesprek helderheid te 
verschaffen over de mogelijke uitkomsten van dit gesprek. Wij hebben op de 
Gomarus onderzoek gedaan en zoals u zelf ook bevestigt is dit onderzoek in 
goede orde verlopen. Het rapport is opgesteld op basis van uitgebreid en 
zorgvuldig onderzoek. De vaststelling van het rapport heeft op de juiste wijze 
plaatsgevonden. U heeft na het indienen van uw zienswijze op het 
conceptrapport onze reactie hierop en het definitieve rapport ontvangen. Uw 
zienswijze is door het onderzoeksteam grondig bestudeerd en op punten waar 

10.2.e 

10.2. 



10.2.e > 
10.2.e 1>; 

10.2.e 0.2 

voldoende grond was voor aanpassing zijn deze verwerkt in het inmiddels 
vastgestelde rapport. 
De uitkomst van een gesprek met de directeur VO kan dan ook geen aanpassing 
van het rapport opleveren. Ik teken daarbij aan dat het hoogst ongebruikelijk is 
om een eenmaal vastgesteld rapport nog aan te passen. 

U bent van harte welkom voor een gesprek met 10.2.e 
Ik verneem graag of u van de mogelijkheid tot een gesprek gebruik wilt maken. 
Voor de volledigheid wijs ik u op de klachtenprocedure van de Inspectie. Indien u 
zich niet goed behandeld voelt door de Inspectie kunt u een klacht indienen via 
het' 	. In de • 	 staat beschreven hoe 
wij klachten behandelen via een externe onafhankelijke klachtencommissie. Het 
leek mij goed u hierover te informeren. 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

<image001.jpg> 

Inspectie van het Onderwijs 
St.-Jacobsstraat 200 I 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

Van: 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:04 
Aa n: 
CC: 

)>; 
- Hi> 

Onderwerp: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Geachte 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

In april jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn verzoek 
onderzoek gedaan naar de veiligheid van leerlingen op de Gomarus 
scholengemeenschap. Dit naar aanleiding van een publicatie in het 
NRC handelsblad. Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 
conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie gegeven met 
het verzoek tot wijziging van een aantal passages (Reactie 
conceptrapport specifiek onderzoek 2021-06-11.docx). Helaas heeft 
het onderzoeksteam slechts een klein deel van de door ons 
aangedragen wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zeer relevante punten ter 
wijziging onder de aandacht van de inspectie gebracht (Brf aan 
Inspectie van het Onderwijs — .111111111.pdf). Daarop is een 
afwijzende reactie ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (Specifiek onderzoek 
bestuurlijk handelenMill.pdf) voor de Gomarus zijn we van 
plan om middels een kort geding publicatie in deze vorm te 
voorkomen. 
Na overleg met 10.2.e 	, bestuurder van de VGS, leg ik dit aan u 
voor. Graag kom ik hierover met u in gesprek om in goed overleg een 
gang naar de rechter te voorkomen. 



Nilet vriendelijke groet, 

Postbus 425 / 4200 AK Gorinchem / (0133) 610 361 	 

We gaan zo zorgvuldig mcgelyk am met uw gegevens. Wij vinden privacy belangrijk. Hebt u nog vragen, wit u meer 
uitteg of bent u niet tevreden over de manier woarop we met uw persocnsgegevens omgaan,  Neem dan contact op 
met onze functionans gegevensbescherming. Pit kan via een e•mail can • 	 •• 



10.2.e @owinsp.nl› 

Document 29 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

102.e 
10.2.e 
RE: Inspectieonderzoek Gomarus sq 
vrijdag 2 juli 2021 09:14:13 
jrpaa4::)i 1.1 1)141 

pnq 

Haiio 10.2. 
Ter in,o: staat gepla d op 13 jufi om 1130 uur. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 	 @owinsp.ni› 
Verzonden: donderdag h huh 2021 21:39 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Graag morgen regelen. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 10.2.e 	 > 

Datum: 1 juli 2021 om 07:54:45 CEST 
Aar.):  10.2.e 	> 
Onderwerp: RE: Inspectieonderzoek Gomarus sg 

reactie. 
ik heb inderdaad inzage in het rapport gekregen. 
Een gesprek met jou stet ik op prijs. Dank daarvoor. 
ik zie de afspraak graag tegemoet, 
Met vriendelijke groet, 

college van bestuur 
0180 - 10.2.e 

Volg de VGS op 

yam  10.2.e 

Verzonden: donderdag 1 juli 2021 07:51 
Aan: 
Onderwerp: Re: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Beste 
Wij kunnen om begrijpelijke redenen niet met derden spreken over een rapport dat 
nog niet gepubliceerd is. 

10.2.e 



10.2.e Op 30 jun. 2021 om 18:47 heeft 
volgende geschreven: 

gs.n,> het 

10.2.e ,l'ilf-) )\,viri.sp.mi 	• 10.2. 

Maar uit de eerdere mailwisseling maak ik op dat het bestuur het rapport met jou 
heeft gedeeld? 
Als dat het geval is, kunnen wij elkaar vanzelfsprekend spreken naar aanleiding van 
deze casus. Maar zoals gisteren in mijn mail aangegeven kan ook dat gesprek niet 
leiden tot het aanpassen van het vastgestelde rapport. Niettemin kan ik mij 
voorstellen dat het uitwisselen van perspectieven op de casus van waarde is ook 
voor de toekomst. 
lk zal mijn secretariaat vragen om een afspraak te regelen. 
Tot spoedig ziens dan en met een hartelijke groet 
10.2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Geachte 10.2.e 	, beste 10.2. 

Graag wil ik met jou afzonderlijk over deze casus doorspreken. 
Is dat mogelijk voor jou? 
Verneem graag van je, 
Veel dank 
Vriendelijke groet, 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

11111  b v ci 	v a L.,. . ;>; 

nso.ni> 
Onderwerp: RE: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Geachte 10.2.e 
Hartelijk dank voor uw mailbericht van heden. In uw mail nodigt 
u mij uit voor een gesprek met als doel aanpassing van een 
vastgesteld rapport teneinde een gang naar de rechter te 
voorkomen. Wij betreuren het dat u de noodzaak ziet juridische 
stappen te zetten, maar vanzelfsprekend staat het u vrij die 
weg te bewandelen. 
De verantwoordelijk 10.2.e 	 , is van 
harte bereid met u in gesprek te gaan. 
Wel vind ik het van belang voorafgaand aan het gesprek 
helderheid te verschaffen over de mogelijke uitkomsten van dit 
gesprek. Wij hebben op de Gomarus onderzoek gedaan en zoals 
u zelf ook bevestigt is dit onderzoek in goede orde verlopen. Het 
rapport is opgesteld op basis van uitgebreid en zorgvuldig 

college van bestuur 
0180 - 
Volg de VGS op — 
Van: 
Namens 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 18:04 
Aan: 
CC: 10.2.e 



10.2.e >; 
10.2. 10.2.e ; ,..7)1;')'„,1C1  

onderzoek. De vaststelling van bet rapport heeft op de juiste 
wijze plaatsgevonden. U heeft na het indienen van uw 
zienswijze op het conceptrapport onze reactie hierop en het 
definitieve rapport ontvangen. Uw zienswijze is door het 
onderzoeksteam grondig bestudeerd en op punten waar 
voldoende grond was voor aanpassing zijn deze verwerkt in het 
inmiddels vastgestelde rapport. 
De uitkomst van een gesprek met de directeur VO kan dan ook 
geen aanpassing van het rapport opleveren. Ik teken daarbij 
aan dat het hoogst ongebruikelijk is om een eenmaal 
vastgesteld rapport nog aan te passers. 

U bent van harte vvelkom voor een gesprek met 10.2.e 

Ik verneem graag of u van de mogelijkheid tot een gesprek 
gebruik wilt maken. 
Voor de volledigheid wijs ik u op de klachtenprocedure van de 
Inspectie. Indien u zich niet goed behandeld voeit door de 
Inspectie kunt u een kiacht indienen via het klachtenfomulier. In 
de aigemene wet bestuursrecht staat beschreven hoe wij 
klachten behandelen via een externe onafhankelijke 
klachtencommissie. Het leek mij goed u hierover te informeren. 
Met vriendeiijke groet, 
10.2.e 
Inspecteur-generaal van het Onderwijs 
<image001.jpg> 

Aan: 
CC: 

Inspectie van het Onderwijs 
St.-Jacobsstraat 200 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

10.2.e Van: 
Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:04 

10.2.e 
10.2.e 

Onderwerp: Inspectieonderzoek Gomarus sg 
Geachte 10.2.e 

In april jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs op mijn verzoek 
onderzoek gedaan naar de veiligheid van leerlingen op de Gomarus 
scholengemeenschap. Dit naar aanleiding van een publicatie in het 
NRC handelsblad. Het onderzoek is in goede orde verlopen. Op de 
conceptrapportage hebben wij een uitgebreide reactie gegeven met 
het verzoek tot wijziging van een aantal passages (Reactie 
conceptrapport specifiek onderzoek 2021-06-11.docx). Helaas heeft 
het onderzoeksteam slechts een klein deel van de door ons 
aangedragen wijzigingsvoorstellen gehonoreerd. 
Daarop hebben we nogmaals de voor ons zeer relevante punten ter 
wijziging onder de aandacht van de inspectie gebracht (Brf aan 
Inspectie van het Onderwijs — 	.pdf). Daarop is een 
afwijzende reactie ontvangen (reactie op brief van advocaat.pdf). 
Gezien de impact van het vastgestelde rapport (Specifiek onderzoek 
bestuurlijk handelen11111111.pdf) voor de Gomarus zijn we van 



plan om middels een kort geding publicatie in deze vorm te 
voorkomen. 
Na overleg met 10,2-e 	, bestuurder van de VGS, leg ik dit aan u 
voor. Graag kom ik hierover met u in gesprek om in goed overleg een 
gang naar de rechter te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

Postbus 425 4200 AK Gorilicheily (018.'3) 6(0 36! ti  ww goirow  



Document 30 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Ouderwerp: 
Datum: 

aanvutitnd op annotate art. 15 RIO 
dinsdaq 6 juit 2021 18:33:32 

Hoi 
Goe am het volgende to weten (Gomarus): 

• Ik hoorde dat we het rapport pas op 30 juli publiceren, dat is in de zesde week na 
vaststelling. Aan de minister (ambtsbericht) hebben we gecommuniceerd dat het 
in de week van 19 juli zou zijn (conform de wet, in de vijfde week na vaststelling). 
Bij VO is dit niet hetemaat goed gegaan, per vergissing is 30 juli met Gomarus 
gecommuniceerd. Ik heb nog wet bij VO de vraag neergetegd of we dat niet alsnog 
kunnen repareren. Nog geen reactie daarop. 

• Verder is annotatie nog niet glashelder over aangifte en samenhang met 
pubticatie/rechtmatigheid rapport. Ook hierover liggen er nog een paar vragen bij 
vo. 

Hgrt. 



10.2.e 	10.2 
10.2.e 
10.2.e 

Document 31 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

Fwd: Publicatie rapport Gomarus 
dinsdaq 6 juli 2021 21:36:53 

Hoi 10.2.e 

Onderstaande mail kreeg ik van 10.2.e 	over ublicatiedatuin Gomarus). Datum 30 juli 
is al met Gomarus gecouummiceerd. maar 10.2-e 	spreekt morgen het bestuur en kan 
zeggen dat we ous een week vergist hebben. Ze weet niet of dit iets oproept. maar zest dat 
we dat dan wel merken. 

De andere open dudes: W t aunt van aangifte betreft blijf ik het wazig vinden, zie 
hieronder reactie van 10.2.e 	m rood. Misschien kan ik morgenochtend nog even 
schakelen met bijv. 10.2.e 	1k snap in elk geval nog steeds uiet wat er staat. 

H2rt. 
10.2.e 

En hier een toelichting over Gomarus: 
-• 

	

	hebben overleg gehad met het packet Rotterdam. Zij hebben aangegeven dat 
ze met name geInteresseerd zijn in de vraag of er op dit moment sprake is van 
discriminatie op de school (en dus niet zozeer in de wederrechtelijke 
vrijheidsberoving). De aangifte ziet dus vooral op dat punt. 

• Wij kunnen op basis van onze ken{ is van het strafrecht niet zeggen of daar sprake 
van is.Maar we zouden tech wet moeten kunnen zeciaen dat hier mogelijk sprake 
van is? Anders is er ook geen reden om aangifte to doer. 

Wij zijn geen deskundigen op het strafrecht. Daar is het OM voor, zij moeten 
onderzoeken of er echt sprake is van strafrechtelijke feiten. 

Platgeslagen vertellen W b;j 	rius 	tAi-31: 	gezien 	op de schodt/w3t Or in 
het rapport staat, zo nodig vergezei iv.an waf 	 stukken,en dan rnoet het OM mad!.  

Z 	 iets tree wiH•:.?n/L. ...inf‘ ..11. Het i•-• 	 d.44. 	zaak van kornt. 
▪ De aangifte hangt niet zozeer samen met publicatie, maar wel met zekerheid over 

de rechtmatigheid van het rapport. Vraag is wat dit precies betekent. Dat het niet 
meer in rechte aanvechtbaar is? Dan hangt het toch wet samen met publicatie? 
Want we publiceren pas als dat op basis van de wet kan. 

Als de rechter ons rapport terugfluit op inhoud is het de vraag of onze aangifte op de 
juiste onderzoeksresultaten is gebaseerd. 

Op 	dat. we aangift.E.- 	h 	V..3fl 	larpC;It. dat 	 an 	 rechter!iik.- 

procedure en de rechter doet cen  voor ons negat'eve uitspraak dan 	dat oen extra (Hoezo extra 
Betekent dit dan dat rapport dot we 'cr.:.nforrn de wet publiceren (zc,nder d3i. C 	v(.7)orlorige 

vor.)rziening is gevraagd) toch nog onn.?,.:ntrnatig kan zijn?)Ais de rechter ons op de inhoud terugfluit 
onrechtrnati•go 	cp!everen, 	al.s die a,7ngit-te in de pi.:Hcitoit ges:veest. Het OM zet or niet 

veel druk achter, vandoar dot ‘,:'re 	afwachteri 	eer. 	 Dat H nog steeds n 

• Het bestuur weet op dit moment nog niet dat de aangifte in de pijplijn zit. Graag 
dus zeer zorgvuldig met deze info ontgaan. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin door 	bericht: 

van:  10.2.e 	 (ft.:owinsp.nl> 



10.2.e @owinsp.n1> Van: 

yam  10.2.e 	 Ifbowlrisc,mil> 
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 11:38 
Aan: 10.2.e nsp,n  10.2.e 

Datum: 6 juli 2021 om 21:02:46 CEST 
. 102.e Aan 	 mins 111,-- 

Ko ne: 102.e 
owinsp.n1> 10.2.e 

Onderwerp: RE: Publicatie rapport Gomarus 

owinsp.n1 >. 
- 

(a ovonsp.n1 

Ha 10.2..e 
ik heb even gekeken naar de communicatie en zie dat we 30 juli ook aan het bestuur hebben 
gecommuniceerd. 
Morgen spreek ik het bestuur en kan aangeven dat we ons 1 week vergist hebben en dat we dus 
23 juli gaan publiceren. 
ik heb geen idee of dit lets oproept, rnaar dat merken we dan wel? 
Voor de zienswijze maakt het niet uit want die meet uiterlijk 2 weken voor 30 juli binnen zijn dus 
dear heeft het geen effect op 
Groet 

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 19:38 
@owinsp.nl> 

@owinsp.nl> 
Onderwerp: Re: Publicatie rapport Gomarus 
Hoi 10.2.e 	zie jij kans nog te reageren? ik begrijp va 	dat publicatie op 30 
juli wat haar betreft geen optie is. En punt van aangifte is nog niet voldoende 
scherp. Overleg met bewindslieden is morgenochtend 9.00 uur. [dus er is wat haast 
bij. 
Hgrt. 
10.2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 jut. 2021 om 13:24 heeft 10.2.e 

Povvinsp.rli> het volgende geschreven: 

Dank, Hans, fielder. En dat is dus niet meer te repareren? 
vraag over morgen bij het overleg met de minister. 
Hgrt. 
10.2. '  

10.2 krijgt er vast een 

ftowinsp.nl> 
Cc 10.2.e 	Powinspml> 
Onderwerp: RE: Publicatie rapport Gomarus 
Het is inderdaad 30 juli, dat is inderdaad de zesde week en dat is oak door de 
medewerker toezicht gecommuniceerd. 
De medewerker heeft zich 1 week vergist en dat hebben 10. en ik ook niet 
gezien. 



Grt 
10.2 

Van: 	 Aciwi 

Verzonden: maandag 5 juli 2021 23:37 
Aan:  10.2.e 	 _dowv!s i› 0.2.e 

movirismnl> 
Cc 10.2.e 	 ta)ownsp.ni> 
Onderwerp: RE: Publicatie rapport Gomarus 
Ha 
Weet jij \Naar de verwarring zit? lk ben in de veronderstelling dat 	ons aan de 
terrnijnen houden 
Groet 
10. .e 
yam  102.e 	 eQw[nsp.ni> 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 17:58 
Aan: 10.2.e 	 gowinsp.nt> 
CC: 10.2.e 	(d)0,,NiriSp,n1>; 10.2.e 
11111.111(0)0vvirisr,.).n› 
Onderwerp: RE: Publicatie rapport Gomarus 
Ho 10.2.e 
Op het rapport dat we naar de minister hebben gestuurd staat als 
vaststeliingsdatum 18 juni 2021 
Hgrt. 
10.2. 

yam  10.2.e 	 f'@owinso I> 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 17:57 
Aan:  10.2.e 	 itbrYs,vfl.n!› 
Cc 102.e 	 ;;;Ii') w risp.RJ›; 102.e 

111111111Powirrsoili> 
Onderwerp: Re: Publicatie rapport Gomarus 
In mijn beleving hanteren we de termijnen. 
Het rapport is jets later vastgesteld volgens mij 

Vriendelijke groet 
10.2.e 

111111111111111111111111111111111111111111 
Inspectie van het Onderwijs 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 5 jul. 2021 om 17:51 heeft 10.2.e 
1111111111110)owinsp.nl> het volgende geschreven: 

Hoi 10.2.e 
In het ambtsbericht aan de minister (d.d. 25 juni) hebben we 
gemeld dat we het (op 18 juni vastgestelde) rapport in de vijfde 
week na vaststelling (de week van 19 jun) publiceren. 	begrijp 
ik van 10.2.e 	dat het de bedoeling is dat we op 30 juli gaan 
publicerert Wat dus niet klopt met wat we aan de minister 
hebben gerneld. Als we inderdaad op 30 juii gaan publiceren, dan 



moeten we dat aan de minister melden, lijkt me. Met de reden 
erbij. Is er een specifieke reden waarom we het rapport niet in de 

5e  maar in de 6e  week na vaststelling publiceren? 
Hartelijke groet, 
10.2 



verslag ..art„ 

@minocw.n1 

Onze referentie 

Datum 
07 juli 2021 

Nummer 

10.2.e 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Document 32 
	 Wetenschap 

Kennis 

Contactpersoon 

10.2.e 
T +31 10.2.e 

Bijlagen 
Geen 

Vergaderdatum en -tijd 	07 juli 2021, 09.00 uur 
Aanwezig MOCW, MBVOM, SG, 10. 10.2.e 10.2. 10.2.e 

10.2.e 	10.2.e 
10.2.e 	(verslag) 

Goma rus 
De inspectie heeft een ambtsbericht gestuurd met het vastgestelde rapport. Het 
bestuur overweegt aisnog een kort geding aan te spannen om publicatie te 
voorkomen. De inspectie gaat niet in op het verzoek om het vastgestelde rapport 
aan te passen. De inspectie heeft het rapport waar daar aanleiding voor was 
aangepast na hoor en wederhoor. Het bestuur kan een zienswijze toevoegen, die 
de inspectie publiceert bij het rapport. 

Het rapport geeft weer dat veel leerlingen zich veilig voelen op de school, maar 
dat dit niet voor alle leerlingen geldt. De inspectie heeft deze week twee 
afzonderlijke gesprekken met de directeur en de bestuurder. 
Het parket heeft contact gezocht met de inspectie om aangifte te doen van 
discriminatie. De inspectie overweegt aangifte te doen op basis van de eigen 
bevindingen. Mogelijke basis van aangifte is wederrechtelijke vrijheidsberoving en 
discriminatie. Eerst moet wel het rapport gepubliceerd zijn. 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

10.2e 	I Reis Rijcken 
10.2e. 	 0.2e 

0.2e 
RE: Staat ivh0)/ Gomarus Scholengemeenschap 11111111111111 
woensdag 7 juti 2(321 12:56:29 

10.2e 10.2e 10.2e 

yam  10.2e 	 Pets Rijcken 
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 16:51 
Aan: 	 owinsp.nk 

Powinsp.nl> 
(a)owinsp.nk 

Powinso.n  >; 

	 > 

n sp. n 1.>; 
Thowi nsp_rd  .>; 

aowinsp.ni›; 
-@owinsp.n  > 

Onderwerp: Staat (Ivh0)/ Gomarus Scholengemeenschap 
Beste alien, 

@owinsp.nk 
@owinsp.nl>;MIN 
®owinsp.nl› 

Document 33 

Beste 
Hartelijk dank voor de terugkoppeling. lk wacht even af, en zal morgen met de advocaat van Gomarus contact 
opnemen over onze verhinderingen, voor het geval het toch tot een kort gelling zal komen. lk ben benieuwd. 
Het zou rnooi zijn als het er niet van hoeft te komen. 
Met vriendelijke groet, 

102e 	I advocaat Pei& Rijcken & Drcogieever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 I Postbus 11756;  2502 AT Den Haag I +3.01 
rt 

31 1 "I t3.2e 	110.2e 
P Pnnten, echt ncdtg,  

v 	 <MM @owinsp.nl> 
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 11:18 

Pets RijckenMIIIIIIII@pelsrijcken.nl>;MM 
Mil@owinsp.n1>;MIM 10.2e 
fine 	 .e 	@owinsp.nk 

- INISIMMIl1@owinsp.n1>; 
Onderwerp: RE: Staat (IvhO)/ Gomarus Scholengemeenschap 
Beste 
Mbt beschikbaarheid inspecteurs tbv zitting het volgende: 
Beschikbaarheid=11111111 in augustus niet op 1/2/9 augustus en 13 On 22 augustus. De week van 23 
augustus in overleg. 
Beschikbaarheid 	na 16 augustus. 
Mbt gesprek hedenochtend, we hebben eerst helder geschetst waar we staan in het proces, dus vastgesteld 
rapport (niet meer te wijzigen) en publicatie 23 juli 	zal dit nog een keer per mail bevestigen). 
Zienswijze volgt uiterlijk een week daarvoor. 
Op 3 punten uit het rapport zijn kort de standpunten nog gewisseld, wat eige.nlijk een herhaling was. 
De bestuurder heeft nog verteld wat er allemaal acties inmiddels plaats vindt, dat was goed te horen. Of ze 
daadwerkelijk kg gaan aanspannen nemen ze in overweging. 
Vervolgens zijn we uiteen gegaan. 
lk durf er geen weddenschap op af te sluiten. Het kan denk ik beide kanten nog op. 
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen=1111 of ik benaderd worden. 

groet. 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

.-lacobsstraat 20' -)511 BI Utrecht 
Postbus 2730 351.)0 	Utrecht 



De advocaat van de Gomarus Scholengemeenschap heeft contact met mij opgenomen over het kort geding dat 
de school wil starten. Zowel hij als het bestuur is van 19 tot 30 juli a.s. op vakantie. Hij wil de rechtbank 
voorstellen het kort geding in augustus a.s. te behandelen. 
Dat lijkt mij op zichzelf een goed idee. Wij hebben dan ook in ieder geval circa twee weken of mogelijk drie 
weken om dat kort geding voor te bereiden, en kunnen zo nodig ook nog een schriftelijke reactie indienen. 
Hoe vallen jullie vakanties? Is er dan een voldoende afvaardiging van jullie kant voor de zitting mogelijk? Het 
lijkt mij goed als in ieder geval een inspecteur die inhoudelijk van het onderzoek en rapport op de hoogte is, bij 
de zitting aanwezig kan zijn. 
Mochten jullie andere absolute verhinderingen hebben voor de komende periode (dagen waarop geen 
voldoende afvaardiging voor de zitting mogelijk is), dan hoor ik het ook graag. 
Het zou mooi zijn als ik deze verhinderingen morgen of overmorgen kan doorgeven. 
lk begreep verder dat jullie morgen met het bestuur en de advocaat spreken. Is het een idee als ik iemand van 
jullie die bij dat gesprek aanwezig is, na het gesprek bel om te horen of dat nog bijzonderheden heeft 
opgeleverd? 
Met vriendelijke groet, 

I advocaat I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 I Postbus 11756, 2502 AT Den Haag I +310 

I + 31 10.2e 	I 0.2   I  	 0 

P Printen, echt nodig? 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van 

advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle 

werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de 

naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 

27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 

36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op 	  

	 en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the 

intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for 

the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability 

clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our 

website 	  and upon request we will provide you with a copy, free of charge. 



Document 34 
Van: 	 10 2e 
Aan: 	 0.2e 
Onderwerp: 	FW: Rapport en vervolg 
Datum: 	 vrijdag 9 juli 2021 09:59:23 

Ter info en graag opslaan.  
Dank en groet, 

van:  10 2e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 09:13 
Aan: 	

a
@gomarus.nl> 

CC: 	 ®®„@owinsp.nl>; 10.2e 11=1.@owinsp.nl>; 
IE11111111111111111111111111@owinsp.nl>; 	 Mill@owinsp.n1>; 

@owinsp.nl> 
Onderwerp: Rapport en vervolg 
Geacht 	 , 
Nogmaals onze hartelijke dank voor het gesprek dat we gisteren voerden over het rapport van 
ons onderzoek op de Gomarus Scholengemeenschap. We waardeerden in het bijzonder te 
merken dat het bestuur, in samenwerking met betrokkenen in de school, vervolgstappen zet 
naar aanleiding van de bevindingen. 
lk breng in herinnering dat de publicatiedatum van het rapport is vastgesteld op 23 juli. Voor het 
aanleveren van de zienswijze maakt dit Been verschil. Daarnaast stel ik voor dat wij het initiatief 
nemen voor een vervolggesprek begin september over de door u geinitieerde verbeteringen en 
een verbeterplan. 
Met vriendelijke groet, mede namens 10.2e 	 en MEM, 

Geachte 	 , beste 
In aanvulling op onze brief van 29 juni jI. bericht ik u als volgt. Naar aanleiding van uw 
brief van 28 juni 31., punt twee over de aan te passen passages, hebben wij de zinsnede 
`peen beleid' in de tabel met herstelopdrachten vervangen door de zinsnede 
'onvoldoende beleid'. Hier was inderdaad sprake van een ten onrechte niet doorgevoerde 
wijziging. 
Daarnaast over het vervolg: we hebben in het rapport opgenomen dat we in juli in 
gesprek zouden gaan over het verbeterplan. Nu jullie aangeven, ongeacht de uitkomst 
van vervolgstappen, aan de slag te willen gaan met de door ons aangedragen punten, 
vroegen we ons of of een gesprek over een verbeterplan in juli aan de orde kan zijn. 
Met vriendelijke groet, 

..r 	groet. 
10.2e 

Ct.:T2(.1r 

Team Voortgezet Onderwijs 

Inspectie van het Onderwijs 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

St.--iacobsstraat 200 1 35.1.1 BT I Utrecht 

Postbus 27.30 I 3500 GS I Utrecht 

T Co MIN 
in 

\,,v,,vw.onderwijsinsbe  



10.2e 
10.2e 
10.2e 
Zienswgze 	ur 
donderdag 15 juli 2021 09:48:56 
Imagt-A)(13.0o 

J2_1_ 	-15 7iefl.1/4-4,104v 	 

12e 

Document 35 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Goedemorgen  0.2e 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van het bestuur op het inspectierapport. 

Met vriendelijke groet, 

6:2 

Postbus 425 I 4200 AK Gorinchern 1 (0183) 610 361 I 2tYYv4ornaria.1 

We pan za zorgvuidig mogefijk om met uw gegevens. Wij vinden privacy belangnjk Hebt u nog vrogen. wilt it rneer uitieg of bent u niet tevreden over de manier 
waarop we met uw persconsgegevens orngaan? Neem don contact op met ()me functionaris gegevensbescherming Cit kan via een e-mail can 	 



Document 34a 

Zienswijze bestuur 

Na de publicatie van het artikel op 27 maart 2021 over ervaringen van oud-leerlingen van de 
Gomarus in NRC Handelsblad heeft het bestuur van de Gomarus de Inspectie van het Onderwijs 
gevraagd om onderzoek te doen op de Gomarus, onderzoek naar de fysieke en sociale veiligheid van 
leerlingen en onderzoek naar de casus zoals beschreven in genoemd artikel. Dit is enerzijds gedaan 
om lessen te trekken uit het gebeurde, anderzijds om duidelijkheid te krijgen over wat er in 2016 is 
gebeurd en waarom. Helaas geeft de inspectie aan niet aan 'waarheidsvinding' te doen m.b.t. de 
casus in 2016, zodat de weergave van het NRC-artikel niet onafhankelijk is onderzocht. 

We voelen mee met leerlingen die helaas geen fijne schooltijd hebben gehad. Dat raakt ons. Dat 
willen we graag voorkomen. In het besef dat elke casus aanleiding is om te leren, hebben we daarom 
schoolbreed een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek & Advies 
naar de fysieke en sociale veiligheid van onze leerlingen. Hoewel de score voor 'veiligheidsbeleving' 
hoog was — een 8,6 — zijn er ook aandachtspunten waarmee we aan de slag gaan. 

Tegelijk hebben we oud-leerlingen uitgenodigd om ervaringen met ons te delen. Ondertussen is er 
met hen die dat willen, gesproken. Daaruit komen nuttige adviezen voor ons schoolbeleid. Ook zijn er 
in het rapport van de inspectie behartigenswaardige punten die ons helpen om het onderwijs en de 
zorg voor leerlingen te verbeteren, o.a. het vergroten van de deskundigheid van alle betrokkenen en 
de interne communicatie optimaliseren, ook specifiek ten behoeve van veiligheid voor homoseksuele 
leerlingen. Komend schooljaar zal daar binnen alle teams aandacht aan worden besteed, o.a. door 
sessies met inbreng van ervaringsdeskundigen. 

Bij deze rapportage ervaren we een niet te volgen discrepantie tussen de bevindingen en een 
belangrijk deel van de uiteindelijke conclusies. Onzes inziens geven de bevindingen geen grond voor 
zulke stevige conclusies. Daar komt nog bij dat de conclusies geen recht doen aan de geldende 
juridische kaders. Het gaat dan met name om de volgende punten: 
1. Veel bevindingen wijzen op een grote mate van sociale veiligheid, ook voor leerlingen met 

homoseksuele gevoelens. Uit het rapport blijkt dat de onderzoekers geen enkele leerling hebben 
gesproken die zich onveilig voelt. De school voert hier ook beleid op. De inspectie benoemt 
verbeterpunten bij dit beleid (deels doordat veel activiteiten in het kader hiervan vanwege 
corona een jaar vertraging hadden opgelopen). Ook zijn er signalen dat er leerlingen zijn 
(geweest) die zich niet altijd veilig voelden. We moeten echter beseffen dat 100% 
veiligheidsbeleving niet haalbaar is (ook al blijft de school hier absoluut naar streven); de wet 
vereist dat ook duidelijk niet maar stelt een zorgplicht, een inspanningsplicht. De conclusie dat 
hieraan niet voldaan is, kunnen wij niet volgen. De inspectie trekt haar conclusie mede op basis 
van het voorval uit 2016; ook dat is echter niet mogelijk nu de inspectie dit voorval niet heeft 
willen onderzoeken. Dat maakt het ook niet mogelijk voor de inspectie om een conclusie te 
trekken over het al dan niet incidenteel karakter daarvan. De inspectie heeft ook verder geen 
onveiligheidssignalen geconstateerd die een tekortschietend patroon laten zien. Het is prima dat 
de inspectie stimulerende opmerkingen maakt ter verbetering van beleid en uitvoering, maar ons 
inziens voldoet de school wel degelijk aan de wettelijke zorgplicht. 

2. In het rapport wordt geconcludeerd dat 'het lesstofaanbod niet voldoet aan de kerndoelen'. 
Deze conclusie is echter niet houdbaar als we de context van het geconstateerde bekijken. Het 
lesstofaanbod (methode Be-Loved) voldoet aan de kerndoelen. Het is echter in het afgelopen jaar 
niet aan alle leerlingen aangeboden gezien de corona-omstandigheden. De visie van de school is 
dat deze lesstof fysiek in de klas aangeboden dient te worden om daar met de leerlingen een 
open gesprek over te kunnen voeren. Onderwijs op afstand of hybride lessen (deels in de klas en 
deels thuis) is daar niet geschikt voor. 

3. Het bestuur heeft een beperkte coulance-uitkering aan een oud-leerling verstrekt. Zowel juristen 
als registeraccountants hebben op verzoek van het bestuur deze betaling gecontroleerd op 



rechtmatigheid. Zij komen alien eensluidend tot een andere conciusie dan de inspectie: 
rechtmatig. 

De conclusies die de inspectie trekt, gaan ons echter veel te ver en zijn niet in lijn met de bevindingen 
ten aanzien van de veiligheid van alle leerlingen, en met wat er redelijkerwijs van school kan worden 
verlangd. Evenwel is er bij het bestuur bereidheid en inzet om van de bevindingen van de inspectie te 
leren en de veiligheid van leerlingen te verbeteren. 



10,2e 
10.2e 
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Pets Rijcken 

10.2e 10.2e 

P Pnnten, echt nodie 

0.2e Den Haag 1 +31 	+ 31 6 

Document 36 

Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

RE: Staat (OCW; Inspectie) - Gomarus (KG) 
vrriciaq 16 juli 2021 14:59:01 
Pd:  Gorn4n.1, 	 inspc,itf.  V'? 

Beste alien, 
In de bijlage treffen jullie mijn 	aan de advocaten van de Gomarus Scholengemeenschap aan, in fijn met 
wat ik net met Irene afstemde. 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 
102e 
	

I advocaat I Pais Rijcken & Droogleever Fortuiyn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756, 2502 AT Den Haag I +3113 

1111111 I + 31  6 	I10.2e 
P Prnten, echt nctit0 

Van: 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 14:43 
Aan: 10.2e 	I Pets Rijcken 
CC:11=111112KEVowinsp.nkliZiall -11M1@owinsp.nt>; 

111111 	 lnalli@owinsp.n11=11111 
@owinsp.nl>; 	@owinsp.n11=1111.1 

@owinsp.nl> 
Onderwerp: Re: Staat (OCW; Inspectie) - Gomarus (KG) 1111.111111 
Helemaal goedt 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 16 jut. 2021 om 14:23 heeftIONMININ I Pets Rijcken 
	 het volgende geschreven: 

Beste 10.2 
Dat kan ik mij goed voorstellen. Zal ik dan aangeven aan de advocaat dat wij zonder 
andersluidend vonnis van de voorzieningenrechter ons vrij voelen om uiterlijk 1 september a.s. 
tot publicatie over to gaan? 
Met vriendelijke greet, 
0.2e 
MOMI advocaat I Pets Rqcken & Droogleever Fortuijn N.V I Bezwdenhoutsevveg 57 I Postbus 11756, 2502 AT 

MEM 

Van:LUMEN I0.2e 	> 
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 13:55 
Aan:MINIE I Pets Rijcken 

111111=1111 	>211111111111 MAI 
IIIIII MIMS 

WEI 
1111111111111 

Onderwerp: RE: Staat (OCW; Inspectie) - Gomarus (KG) 
Hoillant 
Gelet op het maatschappelijk belang van openbaarheid voor ouders en leerlingen is wat ons 
betreft eind september heel erg laat. Augustus zou fijn zijn. 



10.2e 

10.2e 10.2e 

Den Haag I +311  

P Printen, echt nodig? 

Van: 10 2e 	 I Pels Rijcken Namens 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 09:53 
Aan: 

10.2e Pels Rijcken 

12E1111111 	 >,1M11111•1 
10.2e 

111111111111' 	-ow-'3- ;FEB1111111111111 

+ 31 6 

Groet,IM 

Van: 	 I Pels Rijcken 	 K  

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 13:13 
Aan: ME= 

,:t•-) (O \A/ 1  

Onderwerp: RE: Staat (OCW; Inspectie) - Gomarus (KG) 
Beste allen, 
Gisteren ontving ik van de advocaat van de Gomarus Scholengemeenschap het verzoek dat hij 
aan de rechtbank Den Haag heeft gedaan om een datum voor een kort geding te bepalen. Jullie 
treffen dat hierbij aan. Hij heeft bij dit verzoek helaas nog geen uitgewerkte concept-
dagvaarding gevoegd, zodat wij nog niet precies weten welke punten van het rapport zij in het 
kort geding aan de orde willen stellen. 
De advocaat belde mij gisteren ook naar aanleiding van de ontvangst van mijn verhinderingen en 
de vakantie voor de eerste twee weken van september die ik daarbij had opgegeven. Kennelijk 
zijn hij, zijn collega en de bestuurder de komende weken met vakantie. Hij heeft daarom de 
periode van nu tot en met 20 augustus a.s. als verhindering opgegeven. Of de rechtbank dan 
ruimte heeft om het kort geding in de laatste week van augustus te behandelen, weet ik niet. Als 
dat niet zo is, zou het kort geding dan wel heel laat — eind september — pas kunnen worden 
behandeld, of begin september als ik een collega vraag om deze zaak over te nemen (dat kan 
vanzelfsprekend ook). 
lk heb hem meegegeven dat ik de komende anderhalve maand gewoon beschikbaar ben; daar 
ligt het dus niet aan. Ik heb ook aangegeven dat ik niet weet tot wanneer de Inspectie wil 
wachten met de publicatie van het rapport, maar dat ik mij kan voorstellen dat jullie daar niet 
tot eind september of nog later mee willen wachten. 
Hoe staan jullie daar in? Willen wij de school nog een uiterste datum aangeven tot wanneer wij 
op een vonnis willen wachten voordat wij tot publicatie overgaan? Of hebben jullie er geen 
bezwaar tegen om !anger te wachten? 
lk hoor het graag. Als het handig is hierover te bellen, ben ik vanzelfsprekend ook op 
onderstaand telefoonnummer te bereiken. 
Met vriendelijke groet, 

I advocaat I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 I Postbus 11756, 2502 AT 

CC: 	i I 	 I Pels Rijcken 
Onderwerp: Staat (OCW; Inspectie) - Gomarus (KG) 
Beste allen, 
Vanmorgen berichtte de advocaat van de Gomarus Scholengemeenschap mij dat zij toch een 
kort geding zullen starten. lk zal mijn verhinderingen doorgeven. 
Met vriendelijke groet, 

I advocaat I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 I Postbus 11756, 2502 AT 

Den Haag I +3110.21  

P Printen, echt nodig? 



Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen 
en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als 
bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., 
gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een 
aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op 

_.`_~_ 	en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If 
you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are 
performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code 

between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited 
company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All 
services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are 
deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on 

our website 	. 	 and upon request we will provide you with a copy, free of 

charge. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 

beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen 
en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als 
bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., 
gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing. die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een 

aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op .. • 	• 	• 
en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If 

you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are 

performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code 
between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited 
company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All 

services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are 
deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on 

our website 	 ,_w and upon request we will provide you with a copy, free of 
charge. 



Van: 10 	 Namens 
Verzonden: donderdag 15 juii 2021 14:03 
Aan: 10.2e 
cc:  10. e 

10.2e 

I Pets Rijcken 

Document 36a 

10.2,  

10.2e 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Gomarus 
Bijlagen: 	 inNt911011  

I Pets Rijcken 

engerneenschap / Inspectie van het Onderwijs 

Geachte confrere, 
Wij belden gisteren over een mogelijke datum voor de behandeling van dit kort geding. Ik ben de komende 
weken voor een zitting beschikbaar. U gaf aan dat u vanwege verhinderingen van uw kant tot 20 augustus a.s. 
verhinderingen op zou geven. In de periode daarna heb ik nog enige verhinderingen vanwege zittingen. Ik gaf u 
aan dat ik niet wist of de Inspectie tot september a.s. of (anger zou willen wachten met het aanhouden van de 
publicatie van het rapport, maar dat ik daar nog op terug zou komen. Ik heb inmidde(s met de Inspectie kunnen 
overleggen. Een kort geding is op zichzelf reden om publicatie aan te houden, maar dan is wel van belang dat dat 
kort geding voortvarend aanhangig wordt gemaakt en wordt behandeld. Gezien het belang van tijdige publicatie 
van rapporten van de Inspectie voelt de Inspectie zich dan ook vrij om zonder andersluidend vonnis van de 
voorzieningenrechter uiterlijk 1 september a.s. tot publicatie over te gaan, of eerder als eerder een vonnis is 
gewezen. 
1k ben vanzelfsprekend graag beschikbaar voor overleg over het plannen van een zitting in de komende periode. 
Ik zag overigens dat nog geen volledige concept-dagvaarding bij uw verzoek aan de rechtbank was gevoegd. Zou 
u zo vriendelijk willen zijn mij die toe te sturen als die beschikbaar is? 
Met vriendelijke groet, 
Jannetje Bootsma 

I advocaat I Pets Rijcken & Droogieever Fortuijn N.V.Bez•J.denhoutseweg 57 I Postbus 11756. 2502 AT Den Haag I +311111 

III I + 31 6 
	

e 

P ?rinten. echt nothg? 

Onderwerp: Gomarus Scholengemeenschap / Inspectie van het Onderwijs 
Geachte collega, 
Bijgaand ter informatie de aanvraag van het kort geding. 
Met vriendelijke groet. 

adi,ocaot 

Adres 	 Contact 	 Vest igingen 

Mcerbe, 11 	 T 10184j 61 89 74 	 Barneveld 

Postbus 90 	 M 06 	 Hardtmeld-Gtessendam 

3370 AB Hardinxve(d-Giessendam 	 110184) 61 89 75 	 Kampen 

,.1. 	 III .',1 :::::...:. :  . 	 Veenendaal 

Wericendam 

Disctalmer. 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is ultsluitend bestemd voor Ce geadresseerder,r1 en kan persoonliike of vertrotiwelike Informatm bevatten, 
beschermd door een beroeosgeheim. Gebruik van deze informatie door anderer Gar de geadresseerde[n] en gebridik door hen die niet aerechtigd zijn van deze 
infer-mem kenris te semen, verboden. 	u niet de geadresseerde bent of met gerechtigd bent tot ker risremirg. operbaarmaking, vermenigvuldiging. 



2e 

Pels Rijcken 
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 10:20 
Aan: 
CC: 10.2e Pels Rijcken 
10.2e 

10.2e Pels Rijcken ME= > Namens 10.2e Van: 

verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. In 
onze 	 kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, 
waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op onze -  
BVD advocaten is Ingeschreven bij de KVK te Utrecht onder nummer 30258441. 

Onderwerp: RE: Gomarus Scholengemeenschap / Inspectie van het Onderwijs 
Geachte confrere, 
Op uw verzoek zend ik u hierbij de dezerzijds bestaande verhinderdata tot en met 15 september 
2021. 
Juli: 19, 20, 22 (mid), 27 (mid), 29. 
Augustus: 5 (ocht), 9, 12 (ocht), 19 (ocht), 23, 26 (ocht), 31. 
September: 1 — 15. 
Zou u mij de concept-dagvaarding kunnen toesturen? 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 
10.2e 	 I advocaat I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 
I Postbus 11756, 2502 AT Den Haag I +31=1.111 + 31 6 

P Printen, echt nodig? 

Van: 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 08:48 
Aan: 10,2e 	 Pels Rijcken 
CC: 
Onderwerp: RE: Gomarus Scholengemeenschap / Inspectie van het Onderwijs 11111111111111 
Goedemorgen collega, 
Kleine aanvulling op mijn vorig bericht: de verhinderdata onzerzijds gelden in elk geval tot 20 
augustus. 
Met vriendelijke groet, 

M1111111111111111111111111111111 advocaat 
Op vrijdagen niet beschikbaar. 

Adres 	 Contact 	 Vestigingen 

Moerbei 11 	 T (0184) 61 89 74 	 Barneveld 

Postbus 90 	 M 06.11111111 	 Hardinxveld-Giessendam 

3370 AB Hardinxveld- 	F (0184) 61 89 75 	 Kampen 

Giessendam 	 E III ;j1) b v d - a d , c 	e r .' ' 	Veenendaal 



Werkendam 

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een 
beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik 
door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet 
de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet 
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. In onze 

	 kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op al onze 
diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op 
onze 

Van: 10.2e 

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 07:22 
Aan: 10- 2e 	 I Pels Rijcken' 
CC: 10.2e 	 00v,,,advocaten.ri1>.  

Onderwerp: RE: Gomarus Scholengemeenschap / Inspectie van het Onderwijs 
Goedemorgen collega, 
Vorige week hebben we elkaar gesproken over het door de Gomarus aangekondigd kort geding. 
Graag wil ik u opnieuw vragen om de verhinderdata tot aan 15 september van u en uw client. 
Zoals ik vooraf meedeelde, vond op woensdag 7 juli een gesprek plaats met de directeur VO en 
enkele inspecteurs. Er heeft daarbij geen diepgaand inhoudelijke gedachtewisseling 
plaatsgevonden en de standpunten zijn nadien ook niet gewijzigd. De Gomarus zal dan ook het 
kort geding in gang zetten en ik zal daartoe een datum aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank 's-Gravenhage. 
Zou u bij mij uiterlijk morgen om 13:00u de gevraagde verhinderdata kunnen aanleveren? 
Overigens leidt de vakantieperiode dezerzijds tot verhinderingen tot en met in elk geval 13 
augustus. 
Ik verneem graag, waarvoor dank. 
Met vriendelijke groet, 

Ill 	 Contact 	 Vestigingen 

MIN 11 	 T (0184) 61 89 74 	 Barneveld 

Postbus 90 	 M 06 10. 2e 	 Hardinxveld-Giessendam 

3370 AB Hardinxveld- 	 F (0184) 61 89 75 	 Kampen 

Giessendam 	 EIMI ,- 'L) -  J 	cit-,2' 	Veenendaal 

vo 



Werkendam 

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een 
beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik 
door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. lndien u niet 
de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet 
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. In onze 
	. 	. -   kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op al onze 
diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op 
onze 	_ 

Van: 	 I Pels Rijcken 10.2e 

Verzonden: maandag 5 juli 2021 18:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Gomarus Scholengemeenschap / Inspectie van het Onderwijs 
Geachte confrere, 
Dank voor uw bericht. lk zou morgen voor 9.30 uur of na 16.00 uur kunnen bellen. Zal ik het dan 
proberen? 
Met vriendelijke groet, 

I advocaat I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 
I Postbus 11756, 2502 AT Den Haag I +31=1.111 I + 31 6 

1 	 
P Printen, echt nodig? 

Van 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 16:00 
Aan: 	 I Pels Rijcken 

cc:11111111111111111•11 
Onderwerp: Gomarus Scholengemeenschap / Inspectie van het Onderwijs 
Geachte collega, 
Vorige week heb ik namens de Gomarus Scholengemeenschap aan de onderwijsinspectie een 
schrijven gericht, met het dringend verzoek om enkele passages uit het Rapport van specifiek 
onderzoek d.d. 18 juni 2021 bij te stellen. Dit omdat deze passages wat ons betreft een onjuist 
beeld geven en niet in lijn zijn met de bevindingen en de wetgeving. Ook is aangekondigd dat het 
bevoegd gezag een vordering met dit doel zal voorleggen aan de Voorzieningenrechter. 
Namens inspecteur 	2e 	heb ik begrepen dat ik mij tot u kan wenden voor de 
verhinderdata en verder contact. 
lk vraag u daarom graag om de verhinderdata uwerzijds voor de komende twee maanden. 
Tegelijkertijd stel ik voor dat we telefonisch overleggen hoe een en ander qua vakantieweken voor 
beide partijen het beste gepland kan worden. Wanneer kunnen we elkaar spreken, wat u betreft? 
Met vriendelijke groet, 

advocaat 



Op vrijdagen niet beschikbaar. 

Adres 

Moerbei 11 

Postbus 90 

3370 AB Hardinxveld- 

Giessendam 

id-- 

Contact 

T (0184) 61 89 74 

M 06 10.2e 

F (0184) 61 89 75 

E 

Vestigingen 

Barneveld 

Hardinxveld-Giessendam 

Kampen 

Veenendaal 

Werkendam 

VOCa  

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een 
beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik 
door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet 
de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet 
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. In onze 

kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op al onze 
diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op 
onze 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht 
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle 
werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in 
artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken 
Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 
27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een 
aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op 

	  , en worden op verzoek langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential 
and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately 
and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply 
of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken 
Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public 
limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 



Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and 
conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of 
The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our 
website 	 and upon request we will provide 
you with a copy, free of charge. 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van 
advocaat of notaris geldt. Als LI dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle 
werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de 
naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 
27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 
36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op  

. 	en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the 
intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the 
supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 
Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability 
clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our 
website 	 and upon request we will provide you with a copy, free of charge. 



10.2.e Op 19 jul. 2021 om 15:34 heeft 
volgende gesebreven: 

(7towinsp.nl> het 

Dag 
Zie onderstaande reactie van 
augustus aanstaande. 

vriendelijke groet, 

10.2.e 
10.2 

n.a.v. mijn verzoek of het KG eerder kan dan 25 

10.2.e 
10.2 
Van: 10.2.e 	I Pets Rijcken pelsrijcken.nl> 

Document 37 

Van: 
Aan: 
9cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

102.e 
10.2.e 
102.e 
Re: Gomarus [PRDF-11016473] 
maandaq 19 juli 2021 1Ec34:29 

Dank 
1k neem dit nrx dan maar voor kennisgeving aan. 
is wij eerder zelf 1 september hebben genoemd, snap ik wel dat jannetje het ingewikkeld 
vindt nu e'en eerdere datum te noemen. En inderdaad de spoedeisendheid van dit verzoek is 
bij de rechtbank kennelijk een afwegingspunt. maar als dat in de praktijk betekent dat we 
vanwege het ontbreken ervan joist langer moeten wachten voordat we kunnen 
openbaarmaking lijkt mij dat een pervers effect. 
Maar laten we dit mm maar laten rust n. 

10.2. 

Verstuurd vanaf 'nun iPad 

Verzonden: maandag 19 juli 2021 13:37 
Aan: 102.e 	 @owinsp.n1„,  
CC:10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Onderwerp: RE: Gomarus [PRDF-11016473} 
Beste 
De advocaat van Gomarus neemt op mijn verzoek nag een keer contact op met de rechthank 
ors to vragen cif er nag een eerdere datum rnogelijk is, maar ik reken er niet op dat de rechthank 
nog tot een eerdere datum kornt. Zij hebben ook geen hole grote bezetting in de zomervakantie, 
en zij -zullen dit kort geding niet het meest spoedeisende kort geding vinden. Omdat wij 
afgelopen vrijdag hebben gecommuniceerd dat wij uiterlijk 1 septernber a.s. duidelijkheid willen 
hebben, kunnen wij daar oak moeilijk nu nog op terug komen. Dan hadden wij vrijdag een 
andere datum maeten aangeven. ik laat het weten zodra ik boor van de advocaat van Gomarus. 
Het klopt dat je nog geen processtuk (in een kort geding procedure is dat de dagvaarding) hebt 
ontvangen. Die heeft pas uitgebracht te warden als de rechthank de datum voor de behandeling 
heeft bepaald. Gomarus heeft daarvoor een week. De dagvaarding wordt dan bij de Hoge Raad 
betekend. Als het good is, komt de dagvaarding dan via OCW jullie kant op, zodat jullie die oak 
aan mij kunnen doarsturen. 
Vorige week stuurde ik jullie al wel vast de samenvatting van de vordering van Gomarus die ik 
met de aanvraag am een kort geding had ontvangen. ik heb vrijdag oak de concept-dagvaarding 
alvast bij de advocaat van Gomarus apgevraagd. Die kreeg ik zojuist en stuur ik jullie met een 
separate e-mail door, 
Is het handig hier tinders nog even over te bellen? Zo jar  op welk nummer kan ik je hereiken? 
Met vriendelijke groet, 



10.2.e 
10.2.e 
	

I advocaat I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. I Bezuidenhoutseweg 57 I Postbus 11756, 2502 AT 

Den Haag I +31 70 10.2.e  1+ 31610.2 e I  10.2.e 
P Printen, echt nodig? 

van:  10.2.e 	 r.  > 

Verzonden: maandag 19 juli 2021 12:52 
Aan:  10.2.e 	 I Pels Rijcken 

CC: 
Onderwerp: Gomarus 

Urgentie: Hoog 
Dag 0.2.e 
Heb jij nog een keer contact gehad met de advocaat van Gomarus omdat zowel 10. alsook 

10.2.e 	 1 

10.2.e 

25 augustus toch echt te laat vinden voor een krot geding. Het gaat om een algemeen 10.2.e 
belang vandaar dat we vinden dat het eerder zou moeten plaatsvinden. Overigens hebben we 
nog geen VOVO ontvangen, kan dat kloppen? 
We vinden echt dat het eerder moet plaatsvinden. 
Graag vernemen we je reactie. 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

Inspectie van het Onderwijs 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 

beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen 

en de afzender te informeren. Ate werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als 

bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., 

gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene 

voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een 

aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op 	 

	 en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If 

you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are 

performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code 

between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited 

company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All 

services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are 

deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on 

our website 	  and upon request we will provide you with a copy, free of 

charge. 



Document 38 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2e 
10.2e 
10.2e 
RE: afspraak voor bespreken verbeterplan Gomarus 
dinsdaq 20 juli 2021 11:07:10 
frIti1.)20(13  

	

)(%/1 .0.1-)1) LiT'f'514/17k" bf=1412,j, 	 Aa!'1,70.;;a:sti clOr, 

	

. 	. 

( -:.:,edernorgen 
CvB en directie gaan dan voor D.V. maandag 20 september in de ochtend. 's Middags kunnen 

en 6en van de directeuren niet. Past dit bij de mensen vanuit jtjtlie organisatie die 
hopen te kornen? 
(:)verigens ontdekten we in de zienswijze dat de tekst in de iaatste alinea niet helemaal klopt; 
daarom stiffen 	u lie ti 	geredigeerde tekst met de betreffende wijziging zichtbaar 
platen. 

Met vriendelijke groet, 

Postbus 425 4200 AK Gorinchem 1 (0183) 610 361 I mvw  

We gown ro zo.rgvuldig =gaik am met uw gegevens very vinden privacy belangnik Hebt u nog vragen, wit u meer uitteg of bent u niet tevreden aver de monier 
woarop we met uw persoonsgegevens cmgoon? Neem don c.ontoct op met on:e functionoris gegevensbescherming. tit kan vio een e-moit oan f 	 -:.znar ni 

Van:=1111111 10.2e 
Verzonden: maandag 19 jut! 2021 16:02 

0. e 	@gomarus.nl> 
Onderwerp: afspraak voor bespreken verbeterplan Gomarus 
Geachte 
Graag wil ik voor september een afspraak maken om het verbeterplan te bespreken met het bestuur. 
1k heb als datum 14 of 20 september 2021, zou het op een van doze twee dagen kunnen? 
1k hoor het graag 
Met vriendelijke groet, 
10.2e 
1 k.1.2e 
Inspectie van het Onderwijs 
061=11 
10.2e 
1..2e 



Document 38a 

Zienswijze bestuur 

Na de publicatie van het artikel op 27 maart 2021 over ervaringen van oud-leerlingen van de 
Gomarus in NRC Handelsblad heeft het bestuur van de Gomarus de Inspectie van het Onderwijs 
gevraagd om onderzoek te doen op de Gomarus, onderzoek naar de fysieke en sociale veiligheid van 
leerlingen en onderzoek naar de casus zoals beschreven in genoemd artikel. Dit is enerzijds gedaan 
om lessen te trekken uit het gebeurde, anderzijds om duidelijkheid te krijgen over wat er in 2016 is 
gebeurd en waarom. Helaas geeft de inspectie aan niet aan 'waarheidsvinding' te doen m.b.t. de 
casus in 2016, zodat de weergave van het NRC-artikel niet onafhankelijk is onderzocht. 

We voelen mee met leerlingen die helaas geen fijne schooltijd hebben gehad. Dat raakt ons. Dat 
willen we graag voorkomen. In het besef dat elke casus aanleiding is om te leren, hebben we daarom 
schoolbreed een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek & Advies 
naar de fysieke en sociale veiligheid van onze leerlingen. Hoewel de score voor 'veiligheidsbeleving' 
hoog was — een 8,6 — zijn er ook aandachtspunten waarmee we aan de slag gaan. 

Tegelijk hebben we oud-leerlingen uitgenodigd om ervaringen met ons te delen. Ondertussen is er 
met hen die dat willen, gesproken. Daaruit komen nuttige adviezen voor ons schoolbeleid. Ook zijn er 
in het rapport van de inspectie behartigenswaardige punten die ons helpen om het onderwijs en de 
zorg voor leerlingen te verbeteren, o.a. het vergroten van de deskundigheid van alle betrokkenen en 
de interne communicatie optimaliseren, ook specifiek ten behoeve van veiligheid voor homoseksuele 
leerlingen. Komend schooljaar zal daar binnen alle teams aandacht aan worden besteed, o.a. door 
sessies met inbreng van ervaringsdeskundigen. 

Bij deze rapportage ervaren we een niet te volgen discrepantie tussen de bevindingen en een 
belangrijk deel van de uiteindelijke conclusies. Onzes inziens geven de bevindingen geen grond voor 
zulke stevige conclusies. Daar komt nog bij dat de conclusies geen recht doen aan de geldende 
juridische kaders. Het gaat dan met name om de volgende punten: 
1. Veel bevindingen wijzen op een grote mate van sociale veiligheid, ook voor leerlingen met 

homoseksuele gevoelens. Uit het rapport blijkt dat de onderzoekers geen enkele leerling hebben 
gesproken die zich onveilig voert. De school voert hier ook beleid op. De inspectie benoemt 
verbeterpunten bij dit beleid (deels doordat veel activiteiten in het kader hiervan vanwege 
corona een jaar vertraging hadden opgelopen). Ook zijn er signalen dat er leerlingen zijn 
(geweest) die zich niet altijd veilig voelden. We moeten echter beseffen dat 100% 
veiligheidsbeleving niet haalbaar is (ook al blijft de school hier absoluut naar streven); de wet 
vereist dat ook duidelijk niet maar stelt een zorgplicht, een inspanningsplicht. De conclusie dat 
hieraan niet voldaan is, kunnen wij niet volgen. De inspectie trekt haar conclusie mede op basis 
van het voorval uit 2016; ook dat is echter niet mogelijk nu de inspectie dit voorval niet heeft 
willen onderzoeken. Dat maakt het ook niet mogelijk voor de inspectie om een conclusie te 
trekken over het al dan niet incidenteel karakter daarvan. De inspectie heeft ook verder geen 
onveiligheidssignalen geconstateerd die een tekortschietend patroon laten zien. Het is prima dat 
de inspectie stimulerende opmerkingen maakt ter verbetering van beleid en uitvoering, maar ons 
inziens voldoet de school wel degelijk aan de wettelijke zorgplicht. 

2. In het rapport wordt geconcludeerd dat 'het lesstofaanbod niet voldoet aan de kerndoelen'. 
Deze conclusie is echter niet houdbaar als we de context van het geconstateerde bekijken. Het 
lesstofaanbod (methode Be-Loved) voldoet aan de kerndoelen. Het is echter in het afgelopen jaar 
niet aan alle leerlingen aangeboden gezien de corona-omstandigheden. De visie van de school is 
dat deze lesstof fysiek in de klas aangeboden dient te worden om daar met de leerlingen een 
open gesprek over te kunnen voeren. Onderwijs op afstand of hybride lessen (deels in de klas en 
deels thuis) is daar niet geschikt voor. 

3. Het bestuur heeft een beperkte coulance-uitkering aan een oud-leerling verstrekt. Zowel juristen 
als registeraccountants hebben op verzoek van het bestuur deze betaling gecontroleerd op 



rechtmatigheid. Zij komen alien eensluidend tot een andere conclusie dan de inspectie: 
rechtmatig. 

De conclusies die de inspectie trekt, gaan ons dus(\chter  veel te ver en zijn bovendien  niet in lijn met 
de bevindingen ten aanzien van de veiligheid van alle leerlingen, en met wat er redelijkerwijs van 
school kan worden verlangd. Evenwel is er bij het bestuur bereidheid en inzet om van de bevindingen 
van de inspectie te leren en de veiligheid van leerlingen te verbeteren. 
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