Zienswijze
In het inspectierapport vastgesteld op 12 augustus 2019 is een zienswijze van het bestuur
opgenomen. Omdat helaas in de opstelling van de inspectie niet of nauwelijks iets is veranderd, vindt
het bestuur het zinvol om naar die zienswijze (bijna een jaar later) opnieuw te verwijzen. Volstaan
wordt met het thans citeren van het slot van die zienswijze.
“Concluderend: het bestuur herkent zich niet in de suggesties en indrukken van de Inspectie, die - het
zij herhaald - niet met feiten worden onderbouwd. Het bestuur - ook dat zij herhaald - zal ook in de
toekomst de Nederlandse wet- en regelgeving nakomen.
Het bestuur hoopt en vertrouwt erop dat het vierjaarlijkse reguliere onderzoek op constructieve wijze
zal worden uitgevoerd. Het lijkt zinvol om vooraf overleg te plannen tussen de Inspectie en het bestuur
in aanwezigheid van een delegatie van de Adviesraad van het Cheider”.
Het bestuur heeft destijds de hoop en het vertrouwen uitgesproken in het vierjaarlijkse reguliere
onderzoek op constructieve wijze zou worden uitgevoerd. Het is daarom spijtig om te moeten
concluderen, dat van de zijde van de inspectie geen behoefte is gevoeld om gedurende het gehele
onderzoek met het bestuur te spreken, noch na de start van het onderzoek, noch tijdens het
onderzoek en ook niet voorafgaand aan het afsluiten van het onderzoek. Er heeft wel een vooroverleg
plaatsgevonden op 27 november 2019. Dat vooroverleg gaf hoop, ook omdat werd aangekondigd dat
in ieder geval voor het afsluiten van het onderzoek nog met het bestuur zou worden gesproken. Dat is
dus niet gebeurd. Het startgesprek heeft vervolgens plaatsgevonden op 2 december 2019, terwijl het
onderzoeksplan pas met brief van 20 december 2019 werd toegezonden.
Ook anno 2020 kan het bestuur zich niet aan de indruk onttrekken dat de inspectie geen oog wil
hebben voor de voortgang, de ontwikkelingen, het voldoen aan de herstelopdrachten en zelfs niet
voor het extra werk en de aandacht die ook de medewerkers van het Cheider moeten besteden aan
de Coronaproblematiek. De inspectie lijkt weg te kijken voor de doorgevoerde veranderingen, hetgeen
geïllustreerd kan worden aan de vele onjuistheden in het (concept)rapport en het slechts ten dele
corrigeren daarvan, terwijl ook na het corrigeren van enkele onjuistheden aan de conclusies niets
veranderd wordt. Ook het indringende verzoek om een gesprek te hebben om het gehele
ontwerprapport zoals bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, daaronder begrepen de oordelen,
herstelopdrachten en bevindingen, is negatief door de inspectie gereageerd. Aan de oordelen,
herstelopdrachten en bevindingen wilde de inspectie niets veranderen, ook niet nadat het
bezwaarschrift met betrekking tot de bekostigingsmaatregel gegrond werd verklaard. Het bestuur blijft
niettemin hopen op een constructievere relatie met de inspectie in de toekomst. In het bijzonder hoopt
het bestuur dat de inspectie inziet dat er al veel is en dat het Cheider drukdoende veranderd is om ook
de herstelopdrachten die per 1 juli en 1 september aanstaande uitgevoerd moeten zijn, in orde te
maken.
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