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1. Context van het onderzoek 
 
Aanleiding  
In oktober 2010 ontving de Inspectie van het onderwijs een tweetal signalen die 
wezen op het mogelijk voorkomen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld in 
relatie tot de Algemene Hindoeschool te Den Haag, staande onder het bestuur van 
de Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland (VAHON). Naar aanleiding van 
deze signalen, mede in het licht van de voorgeschiedenis van de school, waarin 
sprake is van gespannen verhoudingen binnen de schoolgemeenschap, heeft de 
inspectie in november 2010 besloten tot een incidenteel onderzoek om een goed 
beeld te krijgen van de situatie op de school, met de vraag of er mogelijk sprake is 
van wanbeheer.  
 
Voorgeschiedenis: onderzoeken inspectie en rekenschap 

De onderwijsinspectie heeft in juni 2008 bij een kwaliteitsonderzoek geconstateerd 
dat er bij de Algemene Hindoeschool tekortkomingen waren in de kwaliteit van het 
didactisch handelen en de leerlingenzorg. Ook werden mogelijke tekortkomingen in 
het organisatieklimaat en op financieel gebied geconstateerd. Het betreffende 
rapport is op 23 november 2008 vastgesteld. De inspectie heeft daarop haar toezicht 
geïntensiveerd (aangepast arrangement). De school heeft een plan van aanpak 
opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hierover is op 20 februari 
2009 een gesprek met het bestuur gevoerd. Daarin is afgesproken dat voor het 
einde van 2009 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering zou plaatsvinden. Dit 
onderzoek heeft op 1 december 2009 plaatsgevonden. De inspectie constateerde 
verbeteringen. Op 17 maart 2010 is het rapport vastgesteld en op basis daarvan is 
een basisarrangement afgegeven.   
 
Rekenschap deed als uitvloeisel van het bovengenoemde onderzoek van juni 2008 in 
de periode juli – november 2008 onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in de 
inzet van de bekostiging van VAHON over 2006 en 2007 en naar de juistheid van 
berichten over een inhouding van 3% op de salarissen van de leraren en de 
rechtsgrond daarvoor.  
 
Chronologie van relevante gebeurtenissen in de periode januari – november 

2010:  

 
In het kader van het aangepast arrangement dat hierboven aangegeven is, heeft een 
extern adviesbureau in september 2009 een advies uitgebracht om de 
bestuurskracht te versterken. In oktober 2009 is het bestuur begonnen met het 
uitvoeren van dit  advies. Dat leidde in maart 2010 tot een conflict tussen 
bestuursleden onderling, waarna beide partijen getracht hebben de andere partij van 
bestuurstaken uit te sluiten. 
In april 2010 heeft een ledenvergadering van de VAHON plaatsgevonden met het oog 
op een bestuurswisseling. Op de dag van de ledenvergadering/bestuursverkiezing 
hebben zich ordeverstoringen voorgedaan, waarbij het bestuur de hulp van de politie 
heeft ingeroepen. De vergadering heeft uiteindelijk ingestemd met mutaties in het 
bestuur en in aansluiting daarop zijn vier personen als bestuurslid uit het register bij 
de Kamer van Koophandel uitgeschreven en vier anderen als bestuurslid 
ingeschreven. De vier bestuursleden die werden uitgeschreven hebben dit in een 
later stadium voor de rechter aangevochten. De kortgedingrechter die hierover in 
augustus 2010 uitspraak heeft gedaan kende hun vordering tot het ongedaan maken 
van hun uitschrijving als bestuurslid echter niet toe.  
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Voorafgaande aan dit kort geding is de inspectie gevraagd een standpunt in te 
nemen ten aanzien van het door het (nieuwe) bestuur gevoerde beleid. De inspectie 
heeft daarop aan de advocate van het bestuur desgevraagd geantwoord zich te 
onthouden van een oordeel over de juistheid van de gang van zaken bij de 
verkiezing van de bestuursleden, aangezien dit een aangelegenheid is die uitsluitend 
de Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland en haar leden aangaat. Wel 
heeft de inspectie toen aangegeven de verdere ontwikkelingen op de school 
nauwlettend te willen volgen, om te voorkomen dat de Algemene Hindoeschool te 
maken krijgt met een structureel ongunstig schoolklimaat. Tevens meldde de 
inspectie in dat schrijven dat zij het bestuur, waar nodig, zou houden aan de door de 
advocate in haar brief geschetste bestuursvoornemens.  
  
In mei 2010 zijn de statuten gewijzigd op het punt van lidmaatschap van de 
vereniging. De belangrijkste wijziging betrof het einde van het lidmaatschap van de 
vereniging, hetgeen eerder niet omschreven was. Dat leidde ertoe dat steeds meer 
leden langere tijd niet meer bij de school betrokken waren, hetgeen tot scheefgroei 
leidde in de stemverhouding tussen de groep ouders wier kinderen de school hadden 
verlaten ten opzichte van de ouders met kinderen op de school die het meeste  
belang hebben bij het reilen en zeilen van de school.  
Niet iedere ouder is automatisch lid van de vereniging. Zowel de oude als de nieuwe 
statuten bepalen dat het bestuur een lidmaatschap moet goedkeuren. Leden betalen 
contributie aan de vereniging. In de nieuwe statuten wordt verwezen naar een 
huishoudelijk reglement. 
 
Vragen in de eerste teamvergadering van het schooljaar 2010 – 2011 over de 
medezeggenschapsraad (MR) hebben het bestuur doen beseffen dat er vanuit het 
personeel belangstelling is voor deelname aan de MR. Het bestuur heeft in zijn 
vergadering op 24 augustus 2010 besloten een commissie in te stellen ‘die het MR 
gebeuren in kaart gaat brengen en het MR-reglement grondig zal bestuderen’. Het 
bevoegd gezag wilde binnen tien weken geïnformeerd worden hoe het verder moet 
met de MR en het MR-reglement. 
 
In oktober 2010 kwamen bij de inspectie signalen binnen dat er sprake zou zijn van 
intimidatie en bedreiging van medebestuursleden, van personeel en mogelijk van 
ouder(s) door het bestuur van de VAHON. Een deel van de signalen betrof nieuwe 
informatie over de gebeurtenissen vanaf januari 2010. De inspectie heeft daarop 
besloten een incidenteel onderzoek te verrichten. 
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2.  Opzet onderzoek 
 

De inspectie heeft in december 2010 alle ouders en alle personeelsleden bevraagd 
over het zich voordoen van incidenten waarbij intimidatie, bedreiging, agressie of 
geweld rondom de school een rol speelden en omtrent de veiligheidsbeleving. Deze 
bevraging was anoniem, om de kans te beperken dat beïnvloeding zou plaatsvinden 
door personen op wiens optreden het onderzoek zich richt. 
 
Vervolgens hebben in april 2011 individuele gesprekken plaatsgevonden met alle 
bestuursleden. De reden voor de tussenliggende tijdspanne is mede gelegen in een 
door het bestuur in gang gezette gerechtelijke procedure (kort geding) om het 
onderzoek te doen stoppen. De voorzieningenrechter heeft daarop op 8 maart 2011 
uitspraak gedaan: het gevorderde gebod strekkende tot het staken van het 
incidenteel onderzoek door de inspectie op de Algemene Hindoeschool en het 
gevorderde verbod strekkende tot gebruikmaking van gegevens uit dit onderzoek 
werden afgewezen. Het onderzoek is volgens de uitspraak met voldoende 
waarborgen omkleed. 
 
Tussentijds heeft de inspectie op verzoek van het bestuur een gesprek gevoerd met 
een delegatie van het bestuur in aanwezigheid van de advocate en de directie. In dat 
gesprek zijn door het bestuur documenten overhandigd die inzicht geven in stappen 
van het bestuur in verband met de conflictsituatie die zich in april 2010 afspeelde.  
 
Na de individuele gesprekken met de leden van het bestuur hebben individuele 
gesprekken plaatsgevonden met de beide directieleden. 
  
Tijdens het onderzoek zijn documenten opgevraagd die te maken hebben met de 
schoolorganisatie: onder andere managementrapportages, personeelsbeleid, 
functioneren MR, gespreksverslagen.  
 
Tijdens de afronding van het onderzoek kwamen opnieuw signalen binnen, die de 
inspectie bij het onderzoek heeft betrokken.
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3.   Onderzoeksbevindingen 
 

Algemeen beeld 

Als algemeen beeld komt uit het onderzoek naar voren dat het bestuur onvoldoende 
slaagt in een zorgvuldige uitvoering van zijn wettelijke opdracht. Ter toelichting van 
het bovenstaande dient het volgende: 
 

- Een lang slepend conflict tussen personen die eertijds het bestuur vormden 
overheerst het bestuurlijk handelen. Het merendeel van het huidige bestuur, 
waarvan de voorzitter de belangrijkste vertegenwoordiger is, laat zich bij zijn 
afwegingen in belangrijke mate leiden door deze oude tegenstellingen;  

- Eergevoel en machtsuitoefening lijken vooral ten grondslag te liggen aan het 
voortbestaan van dit conflict; 

- Het onderzoek toont aan dat er op de Algemene Hindoeschool in te sterke 
mate druk wordt uitgeoefend op het personeel; 

- Ook binnen het bestuur is er geen sprake van een veilig klimaat. Tijdens de 
gesprekken die de inspectie in het kader van dit onderzoek voerde met 
bestuursleden gaven sommige gesprekspartners in woord en gebaar aan zich 
niet veilig te voelen ten opzichte van elkaar; 

- Voorts is uit de gesprekken met de inspectie gebleken dat er niet altijd 
correct wordt omgegaan met de wettelijke voorschriften (Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de eigen regels (de statuten van de vereniging). Dit 
betreft onder meer de in de statuten opgenomen bepalingen omtrent de 
zittingsduur van sommige huidige bestuursleden. De wijze waarop de MR bij 
besluitvormingstrajecten wordt betrokken is evenmin vrij van druk vanuit het 
bestuur; 

- Alle bestuursleden benadrukken dat zij in het belang van de school en van de 
kinderen handelen en dat besluiten gezamenlijk worden genomen. 
Desondanks is er geen eenheid in bestuur. De inspectie heeft verschillende en 
tegenstrijdige verklaringen over de inhouding van 3% op de salarissen van 
het personeel en over andere bestuursbesluiten vernomen; 

- Op grond van de gevoerde gesprekken zijn er bij de inspectie twijfels over de 
vrijwilligheid van de huidige afdracht van 3% van het salaris van het 
personeel. In het verleden werden personeelsleden niet benoemd als zij niet 
akkoord gingen met de inhouding. Het onderzoek van Rekenschap heeft 
namelijk uitgewezen dat de inhouding in de destijds gehanteerde vorm 
onrechtmatig was (inspectierapport over financieel beheer d.d. 23 april 
2009). Het bestuur heeft daarop in de loop van het schooljaar 2010/2011 
besloten het personeel te vragen om op vrijwillige basis 3% van zijn salaris af 
te staan en dit weer te starten (nadat de inhouding van 3% op de salarissen 
van het personeel na de wisseling van bestuurssamenstelling en de wijziging 
van de statuten in april 2010 gestopt was). De mate van vrijwilligheid van de 
afdracht van een deel van het salaris blijft voor de inspectie een punt van 
aandacht. 

- Daarnaast hebben de gesprekken met de individuele bestuursleden twijfels 
doen rijzen bij de deugdelijkheid van de financiële huishouding, in elk geval in 
het nabije verleden. 
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Toelichting   

 

Vragenlijsten ouders 
Ruim een derde van de ouders heeft de vragenlijsten digitaal of op papier ingevuld. 
De inspectie heeft middels een unieke code per vragenlijst gewaarborgd dat de 
vragenlijst niet vaker door dezelfde personen konden worden ingevuld, tenzij er 
sprake is geweest van voor elkaar invullen met gebruikmaking van elkaars codes. 
Tijdens de afnameperiode heeft de inspectie wel enkele meldingen ontvangen over 
het gezamenlijk op school invullen van vragenlijsten door ouders, in aanwezigheid 
van de directie.  
Ondanks deze onbetrouwbaarheden in de afnamecondities blijkt uit de reacties van 
de ouders niet dat zij slachtoffer zijn of zijn geweest van bedreiging, intimidatie, 
agressie of geweld of weet hebben dat anderen daarvan slachtoffer zijn of zijn 
geweest, althans niet anders dan de al bij de inspectie bekende incidenten in 2010. 
Waar hiervan melding wordt gedaan, gaat het om niet adequaat pedagogisch 
optreden van enkele personeelsleden, dan wel om het aanwezig zijn van leerlingen 
bij een conflictsituatie. Een aantal ouders spreekt expliciet en ongevraagd hun 
tevredenheid uit over het schoolklimaat. 
 
Vragenlijsten personeel 
De bevraging onder het personeel gaf een respons van 75%. Deze respons geeft 
voldoende basis voor de vaststelling dat personeelsleden onder druk worden gezet 
om de gelederen gesloten te houden, zowel naar ‘de tegenpartij’, als ook naar de 
inspectie. Op de vraag of men zich veilig voelt in gesprekken met het 
bestuur/bestuursleden antwoordt bijna een kwart van de respondenten met 
‘helemaal oneens’ of ‘oneens’. Dit is een onaanvaardbaar hoog percentage. In dit 
kader is het opmerkelijk dat gemeld wordt dat het bestuur regelmatig bij individuele 
gesprekken met personeelsleden (zowel bij zogenoemde evaluatieve gesprekken als 
bij functioneringsgesprekken) aanwezig is. Personeelsleden melden dat het bestuur 
(of namens het bestuur de directie) snel dreigt met ontslag of het mislopen van 
voordelen als het personeel niet meewerkt met wat het bestuur wenselijk vindt. 
 

Bevindingen gesprekken en documentenanalyse 
In het algemene beeld zijn de hoofdlijnen van de bevindingen weergegeven. Deze 
zijn behalve op de uitslag van de vragenlijsten gebaseerd op de individuele 
gesprekken met alle bestuursleden en de twee directieleden en op de analyse van 
documenten. Gezien de sfeer van conflicten en gevoelens van onveiligheid bij een 
deel van de gesprekspartners treedt de inspectie niet te veel in detail. Dit om te 
voorkomen dat uitspraken herleid kunnen worden tot individuele personen. 
 
Samenvattend heeft de inspectie in elk geval het volgende kunnen constateren:  
- Er is sprake van een onderliggende machtsstrijd. Bijvoorbeeld in de aanloop van de 
ledenvergadering in april 2010 waarin de bestuurswisseling zou plaatsvinden heeft 
zich een strijd afgespeeld tussen bestuursleden, waarbij door beide partijen is 
getracht om leden te werven, om zo de uitkomst van de ledenvergadering te kunnen 
beïnvloeden. 
– Binnen de VAHON zijn er veel (familie)banden tussen ouders, personeel en 
bestuursleden. Dit is een complicerende factor die maakt dat al gauw heel veel 
mensen bij een bepaalde situatie zijn betrokken, vooral als die conflictueus van 
karakter is. 
– Ook binnen het bestuur verschillen de meningen over de oorzaak van de conflicten, 
over het voortduren ervan en over mogelijke oplossingen ter verbetering van het 
functioneren van het bestuur. 



                                                                                             Documentnummer: 3196472  

– Het bestuur van de VAHON heeft de eigen statuten niet nageleefd. Dit verwijt treft 
niet alleen de bestuursleden die vorig jaar uit het bestuur zijn gezet, maar in 
belangrijke mate ook de toenmalige en ook thans nog in functie zijnde voorzitter van 
het bestuur, evenals enkele andere bestuursleden.  
– Het bestuur heeft lange tijd de situatie laten voortbestaan dat er geen of een 
onvolledige MR was. De bereidheid tot deelname aan de MR is weliswaar gering, 
maar dit wordt in de hand gewerkt doordat de MR bij het doen naleven van de Wet 
Medezeggenschap op scholen regelmatig onder druk zijn taken moet uitvoeren. Dit 
was bijvoorbeeld het geval bij het verlenen van instemming bij de overgang van 
vereniging naar stichting. Het bestuur heeft over MR-zaken veel vaker met (een deel 
van) de personeelsgeding contact dan met de oudergeleding.
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4.  Conclusies en vervolgtoezicht 
 

 

De inspectie is van oordeel dat de zorg van het bestuur voor wat door redelijkheid en 
billijkheid wordt gevorderd binnen de omgang met betrokkenen binnen de 
schoolorganisatie onvoldoende is. Gebleken is immers dat niet alleen bijna een kwart 
van de personeelsleden aangeeft zich onveilig te voelen in relatie tot het handelen 
van het bestuur, maar ook dat binnen het bestuur een veilig klimaat wordt gemist. 
  
De inspectie wil na vaststelling van dit rapport binnen 6 weken door het bestuur 
geïnformeerd worden welke actie wordt ondernomen (in de vorm van een plan van 
aanpak) om de genoemde tekortkomingen op te heffen. 
 
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is het bevoegd gezag vanaf 1 
augustus 2011, mede in verband met de verplichting voor de zorg voor de kwaliteit 
van het onderwijs, verplicht zorg te dragen voor een goed bestuurde school met een 
scheiding tussen functies van bestuur en het toezicht daarop en met een rechtmatig 
bestuur en beheer. 
 
In het kader van de implementatie van de functiescheiding bestuur en intern toezicht 
op grond van de Wet Goed Bestuur liggen er kansen voor verbetering van het 
bestuurlijk functioneren. Dit kan bijvoorbeeld door de instelling van een Raad van 
Toezicht die meer op afstand opereert en door het regelen van vormen van 
georganiseerd overleg vanuit diverse geledingen en vanuit andere bij de school 
betrokken partijen. 
In een afzonderlijk gesprek met de voorzitter van het bestuur en een bestuurslid in 
juni 2011 gaven deze aan dat het bestuur voornemens is een Raad van Toezicht in te 
stellen. Het bestuur voldoet hier bij de vaststelling van dit rapport (nog) niet aan. 
 
De inspectie is van oordeel dat een noodzakelijke voorwaarde om uit de huidige 
impasse te komen is dat in een dergelijk nieuw te vormen bestuursmodel de Raad 
van Toezicht op basis van deskundigheid wordt samengesteld en tevens wordt 
bemenst met boven de partijen staande onafhankelijke derden die tot dusver niet bij 
de VAHON betrokken zijn. 
 
De benoeming in de functies van toezicht vindt daartoe conform de WPO plaats op 
basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van 
de Raad van Toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school in de 
gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid. Dit maakt het 
voor de MR transparant en toetsbaar hoe de toezichthouder bij de benoeming toeziet 
op de kwaliteit en de onafhankelijkheid van nieuwe leden. 
De toezichthouder legt in het jaarverslag verantwoording af over zijn handelen en 
over de manier waarop het toezicht is uitgeoefend. 
 
De inspectie handhaaft het basisarrangement vanwege de onderwijskundige kwaliteit 
(die op hoofdlijnen op orde is). Daarnaast intensiveert de inspectie haar toezicht op 
het punt van het bestuurlijk functioneren. Uitgangspunt daarbij is dat de Algemene 
Hindoeschool voldoet aan de Wet Goed Bestuur, onder andere dat sprake is van een 
scheiding van bestuur en toezicht en een daarop aangepast managementstatuut. De 
inspectie zal de bestuurlijke ontwikkelingen monitoren tot de gewenste 
veranderingen in de bestuursstructuur en samenstelling zijn gerealiseerd. In 
november 2011 vindt daarover een voortgangsgesprek met het bestuur plaats, 



                                                                                             Documentnummer: 3196472  

waarbij tevens de uitvoering van het plan van aanpak ter verbetering van de 
veiligheidsbeleving van het personeel gespreksonderwerp zal zijn. 
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5.    Visie bevoegd gezag 
 

Graag wenst het bevoegd gezag van VAHON gebruik te maken van het uitbrengen 
van een reactie op de definitieve versie van het vastgestelde rapport met de 
bevindingen van het incidenteel onderzoek, welke onderdeel zal uitmaken van de 
publicatie op de website van de Inspectie. 
 
VAHON herkent haar eigen onderwijsorganisatie niet in het beeld dat door de 
Inspectie in dit rapport naar voren wordt gebracht. VAHON is het dan ook niet eens 
met de gevolgtrekking van de Inspectie over het vermeende gebrek aan veiligheid 
binnen de organisatie. 
 
VAHON heeft zich van meet af aan verzet tegen het gebrek aan transparantie, het 
gebrek aan recht op hoor en wederhoor ten aanzien van de niet nader 
geconcretiseerde beschuldigingen en tegen de anonimiteit van het onderzoek. En 
tevens tegen het feit dat de Inspectie geen openheid wilde geven over de signalen 
die volgens haar noopten tot het onderzoek. 
 
VAHON heeft in het verleden verder meerdere malen aangegeven dat zij ten aanzien 
van de aanleiding van het rapport behoefte heeft aan een concretere 
informatievoorziening als het gaat om de aanleiding voor het incidenteel onderzoek. 
De zinsnede waarin wordt aangegeven dat mede in het licht van de voorgeschiedenis 
van de school, sprake zou zijn van een lange periode van gespannen verhoudingen 
binnen de schoolgemeenschap, roept vraagtekens op. Deze voorgeschiedenis is er 
namelijk niet. Niet eerder is immers vastgesteld dat sprake zou zijn van een 
bestuurlijk spanningsveld. 
 
VAHON heeft eerder bij de Inspectie het verzoek gedaan om de cijfermatige 
antwoorden van de vragenlijsten te mogen ontvangen, dan wel een overzicht op te 
nemen bij dit onderdeel omtrent de uitkomsten. Helaas is aan dit verzoek geen 
gehoor gegeven. Omwille van een genuanceerde uitkomst hecht VAHON wel belang 
aan een vermelding van deze aantallen, nu niet valt na te gaan of de genoemde 
uitkomsten kloppen. 
 
Ten aanzien van het MR onderdeel en de stelling van de Inspectie dat er vanuit de 
personeelsgeleding vaker wordt gesproken met het bestuur dan vanuit de 
oudergeleding stelt VAHON vast dat hiervan geen sprake is. Met beide geledingen 
wordt op adequate wijze en voldoende frequent gesproken. VAHON heeft dit ook al 
mondeling aangegeven tijdens het onderhond d.d. 12 juli 2011. 
 
Ook stelt VAHON vast dat er geen sprake is van het ontbreken van instemming 
vanuit de MR om over te gaan van een vereniging naar een stichting. De MR heeft 
immers ingestemd d.d. 16 november 2010. Daarnaast hebben ledenraadplegingen 
plaatsgevonden op 15 december 2010 en 28januari 2011 conform het wettelijke 
stelsel van artikel 2:18 BW. De Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft hier ook akkoord op 
gegeven en thans is de omzetting een feit. 
 
Ten overvloede wijs ik u nog op de reactie van de MR d.d. 24 oktober 2011 als het 
gaat om de inhoud van het rapport van het incidenteel onderzoek, welke als bijlage 
bij dit schrijven wordt meegezonden. VAHON verzoekt u deze reactie ook openbaar 
te maken op uw site. 
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Het rapport rept tot slot niet over de door het bevoegd gezag reeds ingezette acties 
uit hoofde van good governance wetgeving als het gaat om het installeren van een 
raad van toezicht. Op 12juli 2011 bent u daartoe reeds mondeling door het bevoegd 
gezag geïnformeerd. Het bevoegd gezag was op dat moment druk bezig met het 
installeren van een onafhankelijke raad van toezicht. Gesprekken waren toen al 
gaande aan de hand van een vooraf openbaar gemaakt functieprofiel. In overleg met 
de benoemingscommissie, welke bestond uit diverse geledingen vanuit ouders en 
personeel, is vervolgens 1 lid voorgedragen door de medezeggenschapsraad. VAHON 
betreurt het, dat u in het geheel geen melding heeft gemaakt van deze inspanningen 
en dat uw conclusie het tegenovergestelde schetst! 
 
Inmiddels zijn deze gesprekken afgerond en is de benoeming van de onafhankelijke 
raad van toezicht een feit. Deze bestaat thans uit 5 leden. Daarnaast is het zo, dat 
het bevoegd gezag besloten heeft de omvang van het huidige bestuur te 
verminderen en ook de samenstelling van het bestuur te wijzigen. 
 
Thans wordt door het bevoegd gezag, in samenspraak met de raad van toezicht, 
onderzocht op welke wijze de duurzaamheid van de onderwijsorganisatie van VAHON 
kan worden vergroot. In samenspraak met de heer R. Haaijer, directeur van 
onderzoeksbureau Van Beekveld&Terpstra, zal dit onderzoek nog dit kalenderjaar 
worden afgerond. 
 
Bijlage visie bevoegd gezag: reactie MR 

 
Via het bestuur kwam de MR in het bezit van uw vastgestelde rapport en de 
bijbehorende brief gedateerd 12 oktober 2011. Wij van de MR hebben het ingesteld 
incidenteel onderzoek vanaf het eerste moment op de voet gevolgd. In gevallen 
waarbij wij niet voldoende informatie hadden, zijn wij geïnformeerd door het 
bestuur. Daar wij nauw betrokken zijn geweest, is het nu meer dan ooit tijd om onze 
zienswijze naar voren te brengen. 
 
Allereerst wil de MR zeggen dat niet alles wat in uw rapport staat, strookt met de 
waarheid. Zo heeft het bestuur bijvoorbeeld tal van stukken aan u overhandigd met 
de bedoeling dat u zich een goed beeld zou kunnen vormen van de situatie die er 
heerst. Dat betekent geenszins, zoals u overigens concludeert, dat andere 
bestuurlijke zaken onder druk komen te staan. De bestuurlijke zaken vinden normaal 
voortgang. Dat wordt waarschijnlijk niet zo nadrukkelijk genoemd, maar de school 
gaat in alle rust verder. 
 
Voorts kan de MR niet bevestigen dat de procedure van advies door de MR onder 
druk plaatsvindt. De MR is welkom op de bestuursvergaderingen, die elke eerste en 
derde dinsdag van de maand gehouden worden. Daarnaast zijn er per kwartaal zeker 
twee bijeenkomsten met de algehele MR. De directeur heeft om de twee weken een 
bijeenkomst met de PMR. De te bespreken stukken worden niet staande de 
vergadering, doch op zijn minst twee weken voor de vergadering toegestuurd. 
 
De MR staat er nog steeds achter dat leden van het bestuur gerecruteerd worden uit 
de ouderraad en de MR. Die ouders hebben ten minste een goede kijk op de 
doelstellingen van Vahon. Zij hebben binding met de school. De Vahonschool is een 
bijzondere school. Wij van de MR zouden het een zeer kwalijke zaak vinden als er 
een bestuur komt die helemaal geen binding heeft met de school. 
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Naar de mening van de MR legt het huidig bestuur de voortgang en ontwikkeling 
geen strobreed in de weg. Het bestuur stelt het beleid vast, uiteraard na overleg met 
o.a. de MR. Verder voldoet het bestuur aan alle andere voorwaarden waardoor de 
school soepel kan draaien. Er zullen altijd lieden buiten het bestuur zijn die zelf 
bestuur willen worden. Daarbij zullen zij de namen van personen in diskrediet blijven 
brengen. 
 
De MR begrijpt niet waarover de hele commotie gaat. Dat er zulke gewichtige 
maatregelen getroffen moeten worden op basis van een enquête en een aantal 
gesprekken, vindt de MR wel vergaand. De MR mist duidelijk een grondig 
feitenonderzoek. Enige helderheid over de klachten die aan dit alles ten grondslag 
liggen zou zeer welkom zijn. 
 
De MR hoopt zijn standpunt duidelijk gemaakt te hebben en verwacht dat dit geval 
toch een positieve wending zal nemen in het belang van de school en het bestuur. 
 


