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Voorwoord 

Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek naar de rechtmatigheid 
van de bestedingen over de periode januari 2016 tot en met april 2018 bij het 
bestuur van Stichting Consent Rotterdam (bestuursnummer 42619, hierna: 
Consent). 
 
De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft het onderzoek uitgevoerd in 
de maanden mei en juni 2018. 
 
Het conceptrapport met nummer 5218461 is op 11 juli 2018 aan het bestuur 
toegezonden voor hoor en wederhoor. Het bestuur heeft een reactie ingezonden op 
3 augustus 2018, die voor zover nodig is verwerkt in het definitieve rapport. 
 
Op 26 september 2018 heb ik het rapport met kenmerk 5252024 vastgesteld en u in 
de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op het definitieve rapport, zodat dit 
met het rapport openbaar kan worden gemaakt. Op 8 oktober 2018 heeft u die 
zienswijze aangeboden. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijze is het rapport 
opnieuw vastgesteld. 
 
Het herziene definitieve rapport met nummer 5252024 is op 5 november 2018 te 
Utrecht vastgesteld. 
 
Het onderzoeksrapport wordt in de vijfde week na vaststelling openbaar gemaakt via 
www.onderwijsinspectie.nl. 
 
 
SPECIFIEK ONDERZOEK 
 
Naast regulier onderzoek op grond van artikel 11 van de Wet op het 
onderwijstoezicht (Wot), kan de inspectie uit eigen beweging dan wel op aanwijzing 
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap specifiek onderzoek 
verrichten op grond van artikel 15 van de Wot. Hieronder worden alle niet-reguliere 
vormen van onderzoek verstaan.  
 
De inspectie kan op grond van artikel 3, tweede lid, onder b en d, van de Wot een 
onderzoek instellen naar, onder meer, de naleving van bij of krachtens 
onderwijswetten gegeven voorschriften en de rechtmatigheid van de bestedingen. 
 
Voor een specifiek onderzoek wordt steeds per onderzoek een onderzoeksvraag of 
meerdere onderzoeksvragen geformuleerd afhankelijk van de aard en onderwerp 
van het onderzoek. Ook de onderzoeksopzet en -uitvoering volgen geen vast 
stramien, maar worden per geval bepaald. 
 
De bevindingen naar aanleiding van een specifiek onderzoek worden vastgelegd in 
een openbaar rapport, tenzij de aard van het onderzoek of de omvang daarvan zich 
daartegen verzet. 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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1 Opdracht en werkwijze 

1.1 Aanleiding 
Stichting Consent Rotterdam is het bevoegd gezag van één basisschool in 
Rotterdam. In maart 2013 is de onderwijskwaliteit bij de school door de inspectie 
gekenmerkt als ‘zeer zwak’. De school heeft vervolgens twee jaar de tijd gekregen 
om het onderwijskwaliteitsniveau te verbeteren. Bij het in juli 2015 uitgevoerde 
herstelonderzoek is het oordeel aangepast naar ‘zwak’. Op 1 mei 2016 waren er 26 
leerlingen bij de school ingeschreven, waardoor de stichtingsnorm niet werd 
behaald. Per 1 augustus 2016 zijn de onderwijsactiviteiten van de school beëindigd. 
 
Op 1 juli 2017 was er geen jaarrekening met controleverklaring over 2016 van 
Consent ontvangen. Dit was aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de 
rechtmatigheid van de bestedingen in de periode januari 2016 tot en met april 2018. 

1.2 Onderzoeksvragen en werkwijze 
 
Onderzoeksvraag  
Heeft Consent de ontvangen onderwijsbekostiging in de periode januari 2016 tot en 
met april 2018 rechtmatig besteed? 
 
Werkwijze 
Op 14 september 2017 is door de inspectie per brief met kenmerk 5209138 een 
onderzoek aangekondigd op basis van artikel 15 Wot. 
 
Met de voorzitter en de secretaris/penningmeester is op 3 oktober 2017 een gesprek 
gevoerd. Doel van dit gesprek was het bespreken van de reikwijdte van het 
onderzoek, inclusief het opvragen van informatie. Ook is er uitleg gegeven over de 
hoor- en wederhoorprocedure en de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze bij het definitieve rapport. 
 
In het gesprek is afgesproken dat de inspectie de jaarrekeningen over 2016 en 2017 
inclusief de vereiste controleverklaringen zou ontvangen voor het einde van het jaar.  
Op 2 mei 2018 waren de genoemde jaarrekeningen nog niet ontvangen. Om 
zekerheid te verkrijgen over de rechtmatige bestedingen in de periode januari 2016 
tot en met april 2018 heeft de inspectie het bestuur van Consent verzocht een kopie 
van de bankafschriften over de periode januari 2016 tot en met april 2018 aan te 
leveren. De mutaties op deze bankafschriften zijn beoordeeld op hun 
rechtmatigheid.  
 
Voor het onderzoek is daarnaast gebruik gemaakt van de conceptjaarrekeningen 
over 2016 en 2017, de journaalposten 2016 en 2017 van de betaalrekening en de 
historische mutaties grootboek 2016 en 2017. Op 8 juli 2018 zond het bestuur de 
definitieve jaarrekening over 2016 in inclusief de vereiste controleverklaring. Ook dit 
document is beoordeeld in het licht van de onderzoeksvraag. 

1.3 Wet- en regelgeving 
Om vast te stellen of er sprake is van onrechtmatige bestedingen is de aangetroffen 
situatie getoetst aan artikel 148 vanuit de Wet op het primair onderwijs (hierna: 
Wpo). Voor het terugstorten van het exploitatieresultaat is getoetst aan artikel 163a 
van de Wpo en artikel 34C van het Besluit bekostiging Wpo.  
 
Onderstaand volgen de wetteksten. 
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Artikel 53. Akte van aanstelling 
1  Ieder personeelslid is in het bezit van een door het bevoegd gezag 

getekende akte van aanstelling. De akte van aanstelling bevat in elk geval:  
a. de naam en het adres van het bevoegd gezag;  
b. de naam, de voornamen en de geboortedatum van de betrokkene;  
c. de datum van ingang van de aanstelling;  
d. de functie waarin de betrokkene wordt aangesteld;  
e. de omvang van de betrekking;  
f. de bepaling of de aanstelling in vaste of in tijdelijke dienst geschiedt en in 
het laatste geval de gronden voor de tijdelijkheid en de duur van de 
aanstelling;  
g. de op de dag van zijn aanstelling van toepassing zijnde schaal en het 
salarisnummer;  
h. de bepaling dat de betrokkene werkzaam zal zijn in algemene dienst van 
het bevoegd gezag; en  
i. voor personeelsleden die bij de uitoefening van hun functie kennis nemen 
van persoonlijke gegevens van leerlingen, voorschriften omtrent 
geheimhouding daarvan, voor zover een geheimhoudingsplicht niet uit 
anderen hoofde is verzekerd.  

2  Het bevoegd gezag draagt zorg dat afschriften van de bewijsstukken 
waarmee de bekwaamheid wordt aangetoond, de geschiktheidsverklaringen, 
van de verklaringen omtrent het gedrag, alsmede van de akten van 
aanstelling van het aan de school verbonden personeel worden bewaard.  

3  Het eerste lid, aanhef en onder i, en het tweede lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing op personeel dat is tewerkgesteld zonder 
aanstelling. 

 
Artikel 148 Wpo Besteding bekostiging: 
1  Het bevoegd gezag wendt het totaal van de in de artikelen 129, 134 en 137 

bedoelde bedragen voor de kosten voor de materiële instandhouding en de 
personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor materiële instandhouding, 
personeelskosten van de school of personeelskosten in verband met 
benoeming of tewerkstelling zonder benoeming van personeel, bedoeld in 
artikel 29, vijfde lid, dan wel mede voor die kosten van een van de andere 
scholen van dat bevoegd gezag. 

2  Het bevoegd gezag kan de in de artikelen 129, 134, 137 en 180a bedoelde 
bedragen voor de kosten voor de materiële instandhouding en voor de 
personeelskosten mede aanwenden voor de in het eerste lid bedoelde kosten 
van: 
a. een centrale dienst, een samenwerkingsverband of een andere school; 
b. een centrale dienst of een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet 
speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, een 
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de 
Wet op de expertisecentra of een centrale dienst dan wel een school als 
bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. 

3  De verstrekte overschrijdingsbedragen worden ten behoeve van het 
onderwijs aan de scholen van het bevoegd gezag aangewend. 

4  De op grond van artikel 140 of artikel 141 verstrekte vergoeding wordt 
besteed aan het doel waarvoor zij is verstrekt. 

5  Het samenwerkingsverband wendt het totaal van de in de artikelen 118 en 
132 bedoelde bedragen voor de kosten voor de materiële instandhouding en 
de personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor materiële 
instandhouding en personeelskosten van het samenwerkingsverband voor 
ondersteuningsvoorzieningen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling6_Artikel129
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling8_Paragraaf2_Artikel134
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling8_Paragraaf3_Artikel137
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelII_Afdeling1_Paragraaf3_Artikel29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling6_Artikel129
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling8_Paragraaf2_Artikel134
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling8_Paragraaf3_Artikel137
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling12_Artikel180a
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling8_Paragraaf4_Artikel140
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling8_Paragraaf4_Artikel141
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling4_Artikel118
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2018-02-01#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling7_Artikel132
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Artikel 163a. Wpo Terugstorting 
1  Indien de bekostiging van de laatste bijzondere school van een bevoegd 

gezag wordt beëindigd of het bevoegd gezag tot de opheffing van de laatste 
school beslist, dan wel de laatste openbare school wordt opgeheven, stort 
het bevoegd gezag de niet bestede bekostigingsbedragen terug in de 
desbetreffende overheidskas. 

2  Het exploitatietekort blijft in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, voor 
rekening van het bevoegd gezag. 

3  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent de wijze waarop het exploitatieoverschot, bedoeld in het eerste lid, 
wordt berekend. 

 
Artikel 172. Informatie over bekostiging 
 1  Het bevoegd gezag onderscheidenlijk het samenwerkingsverband draagt er 

zorg voor dat het ten behoeve van Onze minister beschikt over geordende 
gegevens die van belang zijn voor de berekening van de hoogte van de 
bekostiging, alsmede over een verklaring over de juistheid van de 
bekostigingsgegevens, afgegeven door een door de toezichthouder of het 
toezichthoudend orgaan aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
voorschriften worden gegeven omtrent de definiëring, de wijze van ordening 
en de beschikbaarstelling van de gegevens, bedoeld in het eerste lid. 

3  Het bevoegd gezag onderscheidenlijk het samenwerkingsverband bewaart 
de gegevens, bedoeld in het eerste lid, en de desbetreffende boeken en 
bescheiden gedurende een periode van zeven jaren. 

 
 
Artikel 34C Besluit bekostiging Wpo Berekening exploitatieoverschot bij 
opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een 
bevoegd gezag: 
1  Voor de toepassing van artikel 163a van de wet wordt onder 

exploitatieoverschot verstaan: 
a. het bedrag van de bekostiging, bedoeld in de artikelen 129, 134 en 137 
van de wet verminderd met de lasten over dat jaar voor zover deze als 
rechtmatig kunnen worden aangemerkt, 
b. de reserveringen voor zover afkomstig uit ’s Rijks kas, met inbegrip van 
de ontvangen rentebaten, en 
c. voor zover het een niet door een gemeente in stand gehouden school 
betreft, de niet bestede gedeelten van de uitkeringen op grond van de 
voorschriften inzake de gemeentelijke overschrijding. 

2  Het bevoegd gezag meldt het overeenkomstig het eerste lid berekende 
saldo, verdeeld naar de onderdelen a en b, respectievelijk c, van het eerste 
lid, tezamen met het jaarverslag over het laatste jaar waarin de school nog 
geheel of gedeeltelijk voor bekostiging in aanmerking kwam. De opgave 
gaat vergezeld van een verklaring van een accountant omtrent de juistheid 
van de opgave. 

3  Indien het exploitatieoverschot van een niet door een gemeente in stand 
gehouden school mede is opgebouwd uit uitkeringen als bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel c, en geen onderscheid kan worden gemaakt met de 
baten respectievelijk de lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, 
geldt als maatstaf voor de verdeling van eerstbedoeld deel van het 
exploitatieoverschot tussen Rijk en de desbetreffende gemeente de 
verhouding tussen het ontvangen bedrag aan bekostiging van het Rijk en 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=163a&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=129&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=134&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=137&g=2018-06-11&z=2018-06-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=137&g=2018-06-11&z=2018-06-11
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het ontvangen bedrag aan uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
c, van de gemeente in een periode van vijf jaren voorafgaand aan het jaar 
van de beëindiging van de bekostiging. De verdeling behoeft de goedkeuring 
van Onze Minister. 
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2 Bevindingen en conclusies 

2.1 Bevindingen onderzoeksvraag 
Heeft Consent de ontvangen onderwijsbekostiging in de periode januari 2016 tot en 
met april 2018 rechtmatig besteed? 

 Salaris- en 13e maand betalingen aan de bestuursleden (tevens werknemers) 2.1.1
 
13e maand 2015 
Het bestuur van Consent wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris/ 
penningmeester. Beide bestuursleden hebben in januari 2016 twaalf keer “een 13e 
maand” ontvangen. Dit betreft een totaalbedrag aan 13e maand uitkeringen voor de 
voorzitter van € 17.115 (netto) en voor de secretaris/penningmeester van € 12.642 
(netto). Totaal: € 29.757 (netto). 
 
Salaris juni 2016 
Beide bestuursleden hebben in juni 2016, vlak voor de sluiting van de school, zes 
keer een maandsalaris onder vermelding van ‘salaris juni 2016’ ontvangen. Dit 
betreft een salaris van de maand juni 2016 voor de voorzitter van € 9.362 (netto) 
en voor de secretaris/penningmeester een nettosalaris van € 7.045 (netto). Totaal: 
€ 16.407 (netto). 
 
Er is hier mogelijk sprake van betalingen in strijd met de wet, aangezien het bestuur 
niet sluitend en overtuigend kon aantonen dat voor de extra bezoldiging tijdig aan 
de formele vereisten was voldaan. Hierbij geldt als complicerende factor dat de 
bestuurder in zijn hoedanigheid als directeur van de school zelf de 
aanstellingsbesluiten tekende, waaruit de aanvullende bezoldiging voortkwam. De 
toekenning van de extra betalingen maakt daardoor een weinig objectief gewogen 
indruk. De stelling van het bestuur, dat het met zijn werktijduitbreiding compensatie 
zocht voor de inspanning die het zich in uren had getroost, vinden wij niet 
overtuigend. Voor zover wij kunnen reconstrueren (een sluitende feitelijke 
onderbouwing ontbreekt) heeft het bestuur zichzelf begin 2016 twaalf 
maandsalarissen toebedacht ter compensatie van meeruren gewerkt in het 
schooljaar 2013-2014. De verstreken tijd tussen het gemelde meerwerk en de 
aanvullende bezoldiging voegt naar ons oordeel niet toe aan aannemelijkheid van de 
verklaring van het bestuur. Vervolgens heeft het bestuur zichzelf in juni 2016, juist 
voor beëindiging van de onderwijsactiviteiten, nog eens vijf maandsalarissen extra 
uitgekeerd vanwege niet nader onderbouwde meeruren. 
 
Door de extra ontvangen maandsalarissen in juni 2016 is het uitgekeerde bedrag 
aan vakantiegeld en eindejaarsuitkering in de maand juli 2016 voor beide 
bestuursleden ook hoger uitgevallen. De omvang van dit bedrag is niet vastgesteld 
in dit onderzoek. 

 Betalingen na sluiting van de school 2.1.2
Nadat de school is gesloten zijn er nog diverse betalingen aan crediteuren gedaan. 
Deze betalingen zijn onder te verdelen in: 

- Kosten verzekering:   € 2.404 
- Kosten kopieermachine:  € 4.735 
- Kosten media    €    436 

Totaal:      € 7.575 
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Het bestuur gaf aan dat deze betalingen plaatsvonden doordat contractuele 
verplichtingen niet tijdig konden worden beëindigd, althans niet op hetzelfde 
moment dat de onderwijsactiviteiten staakten. Voor zover hiervan sprake is, zijn de 
uitgaven niet zozeer onrechtmatig als wel ondoelmatig te noemen. 

2.2 Conclusies 
Consent heeft uit de ontvangen onderwijsbekostiging in de periode januari 2016 tot 
en met april 2018 de volgende betalingen gedaan die hij niet nader kan 
onderbouwen. De inspectie kan daarom niet beoordelen of sprake is van uitgaven in 
strijd met bekostigingsvoorwaarden: 
 

• Het uitbetalen van twaalf keer een dertiende maand in januari 2016 aan de  
bestuurders (€ 29.757 netto).  

• Het uitbetalen van vijf keer een maandsalaris in juni 2016 aan de 
bestuurders (€ 16.407 netto).  

 
Voor onderstaande uitgaven geldt dat sprake is van ondoelmatige besteding van 
Rijksmiddelen: 
 

• Betalingen aan crediteuren na sluiting van de school (€ 7.575). Wij 
beschouwen dit ondoelmatige bestedingen. 

 
In totaal gaat het om een bedrag van € 53.739. 
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3 Zienswijze van het bestuur 

 
Op de volgende pagina’s is de zienswijze van het bestuur opgenomen.  

 



H. de J heeft vanaf 4 augustus 2012 (als wethouder onderwijs in Rotterdam) bij herhaling met grove leugens in 

de media schade aan de eer en goede naam van Jarmohamed toegebracht om mede ten koste van zijn 

reputatie zich politiek populair te maken. Daarvoor is hij dan ook dik beloond met een ministerspost in het 

huidige kabinet, terwijl het negatieve beeld over Jarmohamed in de samenleving leeft en nog steeds niet in 

openbaarheid is gecorrigeerd. Zelfs de Onderwijsinspectie (hierna: inspectie) handelt gedwee naar dit negatief 

gecreëerd beeld over Jarmohamed hetgeen dan ook nog steeds blijkt uit punt 1.1 van zelfs de herziene versie 

van het  definitieve Rapport naar de rechtmatigheid van de bestedingen over de periode januari 2016 t/m 
april 2018 (voorzien van het kenmerk 5252024 en vastgesteld op 5 november 2018) over Stichting Consent 
Rotterdam.  

 

Laat één ding glashelder zijn: het openbaar maken van dit rapport vergezeld van onze integrale reactie zien wij 

als onze zienswijze om hoor en wederhoor publiekelijk en schriftelijk te laten plaatsvinden om transparant de 

onderste steen boven krijgen. Zo wordt voorkomen dat de inspectie zich kan beroepen op spontaan 

geheugenverlies, zie link https://www.2doc.nl/speel~KRO_1487775~thom-karremans-profiel~.html en als puntje 

bij paaltje komt zich niet kan herinneren wat er in de kern tijdens de zeer beperkte onderlinge gesprekken is 

gezegd. Dus nemen we verzachtende intonaties en geruststellende gebaren als voordelen van een overleg met 

de inspectie nu maar voor lief wegens ons afnemend vertrouwen in de inspectie. Heel anders was ons beeld over 

de inspectie toen Jarmohamed in 1999 startte als algemeen directeur bij Stichting ION en samen met drie 

schoolleiders binnen drie maanden erna een bezoek aan de inspectie bracht en de inspectie uitnodigde Stichting 

ION het liefst jaarlijks te inspecteren.  
 

Wie is Jarmohamed? 
Jarmohamed is initiatiefnemer geweest van de oprichting van Stichting ION en is tot 16 november 2007 actief 

geweest als algemeen directeur bij Stichting ION (zonder ooit in het schoolbestuur te hebben geparticipeerd). Nu 

is Jarmohamed, wijzer geworden van het belang van een goed schoolbestuur, voorzitter geworden van de 

Stichting Consent Rotterdam en schoolleider van basisschool de Verbinding die op 20 augustus 2012 haar 

deuren opende. 

 

Voorgeschiedenis 
Decennia terug schreef prof Kees Schuyt over de gerichtheid op ACHTERSTELLING van ons 
onderwijssysteem. Toen scoorden basisscholen in de Rotterdamse achterstandswijken met de eindtoets 

basisonderwijs belabberd (en nu nog steeds, ondanks de jaarlijkse miljoenen extra gemeentelijke 

onderwijssubsidies als ondoelmatige inzet uit de schatkist). Dat was voor Jarmohamed de drijfveer en wens om 

kwaliteitsscholen te stichten voor leerlingen in die wijken als een solide basis om beter te kunnen integreren in de 

samenleving. Kwaliteitsscholen mochten die scholen niet worden genoemd zei de toenmalige wethouder. Zo 

doende nam Jarmohamed het initiatief voor de oprichting van Stichting ION en de start in augustus 1999 van drie 

islamitische basisscholen in Rotterdamse achterstandswijken met als doel om binnen drie jaar boven het 
landelijke gemiddelde te scoren met de eindtoets dankzij een gerichtheid op de POTENTIE van leerlingen. 

Al na drie maanden begeleiden van de leerkrachten van Stichting ION adviseerde in november 1999 de huidige 

CED-Groep als begeleidingsdienst om maar af te zien van de ambitieuze doelstelling. Een begrijpelijk advies, 

want ingeschreven leerlingen hadden leerachterstanden en goede leerkrachten bleven terecht op hun eigen 

basisschool werken in plaats van over te stappen naar een islamitische school.  

Het 1e jaar lag de eindtoets van de ION-scholen rond het gemiddelde van de zwarte scholen.  

Vanaf het 2e jaar scoorde de drie ION-scholen gemiddeld spraakmakend hoger dan het landelijk gemiddelde. 

https://www.2doc.nl/speel%7EKRO_1487775%7Ethom-karremans-profiel%7E.html


In 2004 zijn er schriftelijke vragen gesteld (te achterhalen via het gemeentelijke archief) door het raadslid Ronald 

Sørensen (Leefbaar Rotterdam, overigens een politieke partij die geen islamitische scholen toejuicht). Volgens dit 

gemeenteraadslid (een voormalige leraar in het VO) zou Jarmohamed een onderwijsonderscheiding moeten 

krijgen voor zijn onderwijsaanpak met hoge toetsresultaten. Omdat de scholen na vijf jaar de hoge 

stichtingsnorm niet haalden, fuseerden deze drie scholen per 1 augustus 2004 tot één school: De Dialoog met 

vier locaties.  

 

Jarmohamed verrichtte op 16 november 2007 zijn laatste werkzame activiteit op De Dialoog wegens verschil 

van inzicht met het bestuur qua integriteit. In 2007 week op één van de vier locaties de eindtoetsscore 

verdacht hoog af van de trendmatige ontwikkelingslijn van alle andere toetsen. Jarmohamed had dat meteen bij 

het bestuur gemeld en na overleg met de Cito en de inspectie maatregelen getroffen voor een hertoetsing van de 

Cito Eindtoets op de desbetreffende locatie. Het bestuur blies zonder onderbouwingen de hertoetsing af wat de 

inspectie heel vreemd vond. De inspectie wilde, ook niet met de nodige kanttekeningen, wegens het ontbreken 

van de hertoetsing op één locatie geen uitspraak doen over de leeropbrengsten van de overige drie locaties. 

Zodoende is de Dialoog (met vanaf de start twee zwak scorende domeinen) in 2007 afgestraft het predicaat zeer 

zwak vanwege de verdachte opbrengsten op één van haar vier locaties. Dus als een moslimwielrenner stiekem 

doping heeft gebruikt, dan is het oordeel van de inspectie om de gehele moslimploeg te diskwalificeren die uit vier 

wielrenner bestaat. De bestendige gedragslijn die inspectie consequent volgt bij de periodieke schoolbezoeken is 

als de hoofdvestiging van een school prima werk levert naar de maatstaven van de inspectie en een dislocatie 

niet dan wordt de hoofdvestiging niet besmeurd het predicaat zeer zwak door voor de hoofdvestiging en de 

dislocatie afzonderlijke rapporten op te stellen, behalve als het om moslims gaat.   

 

 

De Dialoog kreeg van de gemeente GEEN externe begeleiding in leerkrachtvaardigheden  
Rond 2007 kregen alle zeer zwakke scholen gemeentelijke ondersteuning in de vorm van bekostiging van 

externe begeleiding in leerkrachtvaardigheden in de als zwak aangemerkte domeinen door inspectie. 

Gemeente Rotterdam kan niet bewijzen deze externe begeleiding te hebben gefaciliteerd in 

leerkrachtvaardigheden. De inspectie heeft kennelijk bewust nagelaten te controleren of de gemeente wel de 
cruciale ondersteuning in leerkrachtvaardigheden heeft geboden. Dat is wellicht het grootste oorzaak 

waarom de Dialoog het niet heeft gered om zich te verbeteren en per 1 augustus 2010 ophield te bestaan. 

Overigens kon het bestuur van Stichting ION haar verantwoordelijkheid niet serieus oppakken.  

 

Jarmohamed had vanaf 16 november 2007 binnen Stichting ION en op de Dialoog niets in te brengen. Misbruik 

makend van de onkundigheid van het schoolbestuur heeft de gemeente om een plaatselijke politieke partij die het 

liefst alle islamitische basisscholen ziet verdwijnen meegeholpen mede dankzij de nalatigheid van de inspectie 

aan de teloorgang van basisschool de Dialoog in Rotterdam.  

H. de J beticht uit het niets Jarmohamed terwijl zowel de gemeente, de inspectie en als het schoolbestuur 
er debet aan is dat de Dialoog het niet redde. 
. 

 

 

Waarom kan de inspectie niet rechtvaardiger oordelen zonder aanzien des persoon als Vrouwe Justitia?  
Veel kwalijker was dat de inspectie basisschool De verbinding zonder enige schroom in 2014 het predicaat 
zeer zwak gaf om dat bij het eerstvolgende schoolbezoek weer in te trekken om zodoende H. de J te helpen 

in zijn politieke ambities. 



 

 

Nu na de sluiting van de Verbinding misgunt de inspectie zonder enige schroom een moslimschoolleider die 

vier jaar fulltime (dus 100%) heeft gewerkt op basisschool de Verbinding niet eens een werktijdfactor van 
65%. De inspectie wil nu even haar stempel drukken en doen alsof zij bevoegd om zich uit te spreken over de 

werktijdfactoren van personeelsleden in het basisonderwijs. Ondanks een werkweek van ruim 50 uur vanaf de 

start van de school zou deze moslimschoolleider slechts 40% uitbetaald mogen worden volgens de inspectie, 

want  een werktijdfactor van 65% dat is volgens de inspectie ondoelmatig voor 100% inzet deze kennelijk 
onder de maat presterende schoolleider. Terwijl na mijn vertrek bij de Dialoog het bestuur de interimmers een 

vergoeding gaf van minimaal 300% van wat ik verdiende en mijn opvolger bedong 120% van mijn salaris. 

Kennelijk was volgens de inspectie wel doelmatig omdat ze geen moslimachtergrond hadden ondanks dat ze er 

niet in slaagden de school in drie jaar tijd af te krijgen van het predicaat zeer zwak.  
 
Ondoelmatigheid inspectiewerk schreeuwt om onderzoek Algemene Rekenkamer 

 Zelf geeft de inspectie geen aandacht het reduceren aan het zittenblijven in po en vo. Volgens de berekeningen 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kost dit jaarlijks wel € 500.000.000, zie link 

https://www.cpb.nl/publicatie/zittenblijven-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-een-inventarisatie-van-de-voor-

en-nadelen. Deze verspilling is kennelijk in de ogen 100% doelmatig, terwijl ieder kind recht heeft op een 

ononderbroken ontwikkeling. Zittenblijven blijkt minder gunstig dan leerkrachten denken, want op lange termijn 

zijn de nadelen ervan veel groter dan de voordelen op korte termijn. Dat is het leed van zittenblijvers waarvoor de 

inspectie haar ogen dichtknijpt en niets aan doet. Bij de programmering door de inspectie van de het Congres De 

Staat van het Onderwijs op 11 april 2018 zou Jarmohamed het volgende een Open Space leiden met als 

onderwerp: Zittenblijven terugdringen en talent beter benutten. Hoe kunnen we deze uitdaging oppakken? 

Doch ongeveer week voor de congresdag werd dit onderdeel uit het programma geschrapt omdat het niet zou 
passen bij dit congres, terwijl kinderen die doorgaans nodige zorg en aandacht ontberen uiteindelijk 
moeten doubleren. Volgens het SCP kent de kleutergroepen het hoogste percentage zittenblijvers. Dankzij de 

bijzondere aanpak op de Verbinding is er nooit een kleuter blijven zitten en toch moest de inspectie zo nodig 

stellen dat er geen doorgaande lijn van de kleutergroep naar groep 3, terwijl er ook geen kind met 10 maanden   

kleuteronderwijs op de Verbinding is blijven zitten in groep 3. De inspectie kon zich niet belachelijker maken dan 

die gedaan heeft op de Verbinding.  

Het onderwerp Zittenblijven wordt, ondanks dat het jaarlijks wel € 500.000.000 kost, niet opgenomen in de 

jaarlijkse activiteitenplanning van de inspectie alsof die aandacht ondoelmatig zou zijn. Het wordt pas lachen als 

de Algemene Rekenkamer periodiek een onderzoek naar de doelmatigheid van de Onderwijsinspectie gaat doen.  

 

 

Nu even van de inspectie terug bij de groeve leugens van H. de J 
H de J bekladt Jarmohamed dat hij financiële problemen heeft veroorzaakt bij Stichting ION. Echter, uit 

een overzicht opgesteld door de opvolger van Jarmohamed (dit overzicht is al eerder aan de inspectie aangereikt) 

blijkt dat Stichting ION per 31 december 2007 beschikte over € 1.541.565,42 aan eigen vermogen.  

Hoe verzint H. de J dat Stichting ION financieel er ongezond voor stond toen Jarmohamed daar wegging? 
 
Een andere leugen van H de J is dat  de Verbinding dankzij de mazen van de wet is opgericht 
Alhoewel H de J in dit interview Jarmohamed nu niet voor een recidivist uitmaakt, zegt de heer De Jonge  

zonder enige schroom dat de Verbinding dankzij de mazen van de wet is begonnen. Dat, in tegenstelling tot zijn 

https://www.cpb.nl/publicatie/zittenblijven-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-een-inventarisatie-van-de-voor-en-nadelen
https://www.cpb.nl/publicatie/zittenblijven-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-een-inventarisatie-van-de-voor-en-nadelen


antwoord (c.q. namens hem) op de schriftelijke vragen van het raadslid A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar 

Rotterdam) over de nieuwe basisschool De Verbinding luidde, zie de laatste zin van het antwoord op vraag 1 in 

de hier volgende link http://www.leefbaarrotterdam.nl/newdocs/beantwsv/beantw_sv_deverbinding.pdf  “Op basis 

van de aanvraag van stichting Consent en de bijbehorende leerlingenprognoses heeft uw raad op 9 juni 2011 het 

Plan van scholen vastgesteld en daarmee positief geadviseerd over de stichting van de nieuwe school De 

Verbinding.“ 

 
Het schoolbestuur van basisschool De Verbinding 

Het bestuur van de Stichting Consent Rotterdam heeft vanaf haar oprichting als voorzitter Abdulqadir 

Jarmohamed (tevens als schoolleider van basisschool De Verbinding) en  (als secretaris-

penningmeester en tevens als assistent-schoolleider van basisschool De Verbinding). De Verbinding had als 
gerichtheid op de HOUDING van leerlingen opdat zij hun potentie kunnen benutten voor hun eigen 
ONTWIKKELINGSDROMEN dankzij hun focus op zelfkennis, zelfregie en zelfreflectie.  
 
De tegenwerking van de Verbinding begon ruim voor 20 augustus 2012 als de eerste schooldag 

Volgens de gemeente kon de Verbinding alleen als medegebruikers van een schoolgebouw in de wijk 

Zevenkamp starten. De gemeente had al in de wijk verteld dat een islamitische school het betreffende gebouw 

zou gaan delen. Ja een islamitische school, met als doel potentiële ouders te ontmoedigen belangstelling te 

tonen voor de Verbinding die een algemeen bijzondere school is.  

Daarna vertraagde de gemeente het startklaar maken van de locatie waardoor de aangekondigde open dag niet 

kon plaatsvinden om zo de groeikansen van de school te verhinderen. Zo zijn ouders in hun belangstelling voor 

de 1e open dag ontmoedigd. 

 

Inmiddels staat Nederland wereldwijd bekend een moslimonvriendelijk land.  

Ga maar zelf na op welke wijze de Dutchbat de moslimmannen en met welk resultaat heeft willen beschermen.  

 

School wekt argwaan, Oud-leider moslimschool opent De Verbinding  

Krantenartikelen behoren fris, helder, accuraat en objectief te zijn. Ruim twee weken voor de eerste schooldag 

van de Verbinding had het ambtelijk apparaat van Hugo de Jonge aan het Algemeen Dagblad informatie 

aangereikt ten nadele van Jarmohamed voor een krantenartikel op 4 augustus 2012 (dat als bijlage eerder aan de 

inspectie gezonden) met als kop School wekt argwaan, Oud-leider moslimschool opent De Verbinding. De 

reputatie schadende bewoordingen over Jarmohamed herhaalde H. de J op 24 mei 2016 in zijn interview met 

RTV Rijnmond, zie link https://www.youtube.com/watch?v=wb2camQTdkg   

 

 De inspectie komt H. de J tegemoet door in 2014 De Verbinding als zeer zwak te verklaren 

Voorheen kregen gemeenten ondersteuningsbudgetten van het Rijk voor basisscholen die zeer zwak werden. Nu 

is er kosteloze ondersteuning vanuit de PO Raad met een Vliegende Brigade voor een schoolbestuur van een 

zeer zwakke school in de vorm van een bestuursaudit. Bij deze audit onderzoekt een onafhankelijke specialist in 

hoeverre een schoolbestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit en op de procesaansturing. Dit gebeurt op basis 

van klassenbezoeken bij alle leerkrachten (ongeacht hun werkdagen), documenten en gesprekken. Het 

schoolbestuur ontvangt daarna een rapport met bevindingen en aanbevelingen. 

 

 

Hier volgen er enkele stukken uit bedoeld rapport vanuit de PO Raad 
Personeel  

http://www.leefbaarrotterdam.nl/newdocs/beantwsv/beantw_sv_deverbinding.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wb2camQTdkg


In 2012 had de school 5 medewerkers. Einde 2013 waren er 9 personeelsleden, 8 vrouwen en een man, met een 

totale benoemingsomvang van 4,29 FTE en een gemiddelde leeftijd van 52,3 jaar. Op dit moment kent het  

Programma ‘Goed worden en goed blijven’ schoolteam twee directieleden, 6 leerkrachten, een IB-er, een 

orthopedagoog, een kinder- en gezinscoach en vakleerkrachten voor SOVA, muziek en gym.  

 

Deze zomer is het team uitgebreid met 1 (full time) groepsleerkracht, zodat de school nu 4 groepen heeft. De 

leiding van de school is in handen van de algemeen schoolleider (WTF 0,4). Daarnaast is er een assistent 

schoolleider (WTF 0,45).  

 
Ontwikkeling opbrengsten  

De Verbinding heeft nog geen groep 8, daarom zijn er geen eindopbrengsten (normindicator 1.1).  

Bij het laatste bezoek in maart 2014 heeft de inspectie evenmin uitspraak gedaan over de tussenopbrengsten 

(normindicator 1.2). Op dat moment waren de toetsresultaten van januari 2014 bekend maar omdat de meeste 

leerlingen pas in het schooljaar 2013-2014 gestart zijn, waren de resultaten niet aan de school toe te rekenen. 

Die M-toetsen lieten zien dat de verschillen tussen leerlingen onderling groot waren en dat er een aanzienlijk 

aantal leerlingen was ingestroomd met grote leerachterstand. Aangezien belangrijke indicatoren van didactisch 

handelen en zorg en begeleiding als onvoldoende werden beoordeeld, vroeg de inspectie zich af of de school in 

staat zou zijn om deze achterstanden in te halen.  

 

De resultaten op de E-toetsen, die in juni 2014 zijn afgenomen, suggereren dat de school hierin in zekere mate  is 

geslaagd. Kijkend naar de officiële set van tussenresultaten zou de school in januari 2014 onvoldoende scoren 

maar in juni 2014 voldoende. Omdat de groepen 3, 4 en 6 klein zijn nemen we dan in ogenschouw:  

• technisch lezen in groep 3, 4 en 5;  

• begrijpend lezen in groep 5 en 6;  

• rekenen & wiskunde in groep 4, 5 en 6.  

 

In januari lag de uitslag op 5 van deze 8 toetsen onder de inspectienorm. Dit betrof DMT in groep 3, BL in de 

groepen 5 en 6 en RW in de groepen 4 en 5.  

 

In juni waren de uitslagen op de DMT en de RW toetsen allemaal voldoende.  

Voor BL worden alleen M-toetsen afgenomen, dus die onvoldoende scores blijven staan. Daarmee zouden de 

tussenopbrengsten bij een formele beoordeling voldoende zijn (6 van de 8 toetsen voldoende).  

 

Ook de resultaten op de taal- en rekentoets voor kleuters laten een flinke stijging zien tussen de M- en de E 

afname. Voor spelling scoren alle groepen gemiddeld voldoende. Ondanks deze positieve signalen is de school 

zich bewust dat de opbrengsten voor met name woordenschat en begrijpend lezen sterk verbeterd moeten 

worden. 

 

Waardoor is de school zeer zwak geworden?  
De vraagstelling is enigszins misleidend en slechts beperkt van toepassing op De Verbinding. De school is 
niet zozeer zeer zwak gewórden, de school is er in haar ontstaansgeschiedenis nog niet in geslaagd (de 

kwaliteit van) de noodzakelijke inhouden en processen te beschrijven, te implementeren en te borgen. Diverse 

factoren hebben daar een rol in gespeeld. Er wordt veel gevraagd van onderwijsorganisaties en de tijd om 
alle facetten in te voeren is beperkt geweest. Daarnaast is de in- en uitstroom van leerlingen in zo’n 

beginstadium van een school vaak nog niet stabiel waardoor aantallen en kenmerken van leerlingen fluctueren. 



Het kost dus tijd om af te stemmen op de zich vormende leerlingpopulatie. In het geval van De Verbinding 
werd dat proces verzwaard omdat veel leerlingen instroomden met taalachterstanden als onderdeel van 
complexe ontwikkel- en onderwijsvragen. 

 

Pedagogisch klimaat  
De inspectie oordeelde in maart 2014 dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen 

omgaan (indicator 2.5). De Verbinding heeft binnen het pedagogisch klimaat meer ambities. De school heeft 
geconstateerd dat leerlingen vaak met een leerachterstand binnenstromen, maar ook dat hun taak- en 

werkhouding doorgaans veel verbetering vergt. Ze hebben vaak weinig succeservaringen gekend en zijn 
eerder onzeker, ongeïnteresseerd of ongemotiveerd. Onder begeleiding van de orthopedagoog is een 

programma opgezet waarin leerlingen worden gesterkt in het inzetten van hun kwaliteiten, of deugden.  

 

Dat waren enkele stukken uit de analyse uitgevoerd namens de PO Raad.  

 

 
 
Waarom heeft de inspectie zich nooit willen uitspreken over de leeropbrengsten van de Verbinding? 

Het is een plicht van de inspectie om zich uit te spreken over leeropbrengsten van scholen en erop toe te zien dat 

scholen transparant ouders erover informeren opdat zij als nodig weloverwogen een (andere) school kunnen 

kiezen voor hun kroost.  

 

Om H. de J verzaakt te beschermen weigerde de inspectie om zich uit te spreken de leeropbrengsten  

Om te voorkomen dat H. de J imagoschade zou lijden en ongeloofwaardig onder zijn bekenden over zou komen 

heeft de inspectie nooit een uitspraak willen doen over de voorbeeldige leeropbrengsten van de Verbinding om 

zodoende H. de J niet in verlegenheid te brengen. 

 

De Onderwijsinspectie claimt wel rolvast te zijn, doch pakt dat in de praktijk altijd ook zo uit? 

Helaas is dat niet altijd zo. De vraag is het toegestaan wordt dat iemand tegen een autoriteit als de inspectie zegt  

dat de inspectie niet altijd rolvast en dus kreukbaar is? De een zegt pleur op, de ander weer voelt zich vrij om te 

beledigen met Minder Marokkanen (omdat hij de kosten van zijn advocaat toch toegeworpen krijgt), Blok 

adresseert het zijne als zijn kwalificatie van gelijkwaardigheid in de hoop dat velen als een blok achter hem zullen 

staan.  

 

Inspecteur  heeft minimaal de schijn tegen  

Inspecteur  heeft minimaal de schijn tegen omdat zij voorheen werkzaam is geweest bij de gemeente 

Rotterdam. Aan Jarmohamed vertelde zij zelf hoe vaak zij de hete adem van ambtenaren in haar nek voelde. 

Ambtenaren belden frequent in opdracht van H. de J om te klagen over de Verbinding want H. de J bleef maar 

wanneer de inspectie de Verbinding het predicaat zeer zwak zou geven.  

 constateerde op tijdens het inspectiebezoek op 3 maart 2014 dat de school veel leerlingen met erg grote 

leerachterstand had ingeschreven. Alarmerend vond ze dat, want naar de inschatting van  hoorde de helft van 

de leerlingen van Verbinding thuis in het speciaal onderwijs. In dat schooljaar waren 33 nieuwe leerlingen met 

uiteenlopende leerachterstanden overgestapt naar de Verbinding. Inspecteur  diskwalificeerde 
onderschattend het schoolteam van de Verbinding door te zeggen dat de met dergelijke leerlingen alleen 
maar leerkrachten van het speciaal zou moeten hebben.  



De wethouder liet ter voorbereiding van het inspectiebezoek over onze school bezwarende brieven schrijven door 

PPO Rotterdam en het schoolmaatschappelijk werk aan de inspectie. Zeker 90% van alle leerlingen die vanaf de 

eerste schooldag naar de Verbinding overstapten hadden een (grote) leerachterstand. In het verlengde daarvan 

belde Inspecteur  belde op en gaf door om te stoppen met het inschrijven van leerlingen met 

leerachterstanden op de Verbinding. Niet overgaan tot inschrijving van nieuwe leerlingen staat gelijk als een 

teken stop maar met de school zoals H. de J ook wenst. Volgens  zou de Verbinding met de 

leerachterstanden van de overgestapte leerlingen niet te wegwerken. Dan is het ook logisch dat inspecteur  
in haar rolvastheid bezweek en de school het predicaat zeer zwak al in gedachten had gegeven voordat zij 
de school bezocht. Waar blijft een objectieve kijk van de inspectie? Alles wijst erop dat het oordeel al vaststond 

en dat de inspectie alleen nog maar moesten beschrijven waarom de school zeer zwak was.  

Dat er aan het einde van schooljaar de leerachterstanden bij ruim 80% van de nieuwe leerlingen met veel 

leerachterstand al was weggewerkt is nietszeggend voor de inspectie want het welzijn van die kinderen daar ging 

het helemaal niet bij de inspectie om. De Verbinding is gestart op te focussen op zelfkennis, zelfregie, zelfreflectie 

op weg naar het eigenaarschap van de eigen ontwikkeling vanuit ieders eigenheid en 

ontwikkelingsdroomwensen. De inspectie was enkel gefocust op plannen en op haar eigen gelijk. Op die manier 

kinderen benaderen staat gelijk aan het ontnemen van hun plezier om te leren en te groeien.  

 

 

Wat betekent het in de kern als de inspectie de kwaliteit van een school als zeer zwak beoordeelt? 

In de kern krijgen de leerlingen op een zeer zwakke school niet het onderwijs waar zij recht op hebben. De 

leerlingen ontwikkelen zich onvoldoende doordat de school geen effectief onderwijs biedt. Echter, op de 

Verbinding is het omgekeerde te zien geweest. Alle leerlingen hebben beter onderwijs genoten en daardoor ook 

lieten ze allemaal een verbeterde trendmatige ontwikkelingslijn zien ten opzichte van hun voorgaande school. 

Dan is het toch een raadsel waarom juist de Verbinding het predicaat zeer zwak kreeg? 
Op de Verbinding hebben alle leerlingen vanaf de kleutergroep goed gescoord en ze lieten betere vorderingen 

zien dan hun ontwikkelingslijn op hun voorgaande school.  

 

Uitgerekend krijgt de Verbinding als een predicaat zeer zwak als stank voor dank van de inspectie voor 
het wegwerken van de leerachterstanden waarmee de leerlingen overstapten naar de Verbinding. 
Kennelijk ging het niet om wat de Verbinding presteerde doch enkel het feit dat de schoolleider van de 
Verbinding een moslimleider was en dat H. de J nog meer politieke munt uit kon slaan.    

 

 

Waarom waren de leeropbrengsten op de Verbinding voorbeeldig? 

Focus van de Verbinding is geweest de eigenheid van elk kind met zelfkennis, zelfregie en zelfreflectie als basis 

voor het eigenaarschap van de eigen ontwikkeling. De leerlingen op de Verbinding werkten elkaar kwartaal toe 

naar hun eigen droomrapporten uitgaande van hun laatst behaalde rapportcijfers. 

 

 

  

 

 

 

 

  



De verbinding heeft zelf in goed overleg met ouders drie leerlingen doorverwezen naar het sbo omdat de 

voorgaande school die specifieke onderwijsbehoefte van die kinderen niet doorzag.  

Twee leerlingen hebben op de Verbinding een schooljaar twee groepen succesvol doorlopen. 

Een aantal kinderen die het op de Verbinding goed deden zijn na verhuizingen uiteindelijk op in het sbo beland. 

Dan is het  zo komisch c.q. belachelijk te lezen dat de inspectie schrijft dat de Verbinding geen diagnoses van 

haar leerlingen kan stellen, terwijl de leerachterstanden (afgezien van hun woordenschatniveau dat in vele jaren 

was opgebouwd) waarmee de leerlingen waren overgestapt naar de Verbinding tot tevredenheid van kinderen en 

hun ouders merkbaar waren weggewerkt.   

 

Opbrengsten blijven eenzelfde niveau aangeven ongeacht welke meeteenheid gebruikt  wordt om die te meten. 

Kinderen hadden gemiddeld een leerrendement van 80% (dus een leerachterstand van 20%) bij hun overstap 

naar de Verbinding.  

 

Aan het eind van het eerste schooljaar was die achterstand ruimschoots ingelopen en lieten ze een voorsprong 

zien met een gemiddeld leerrendement van:  

114% in groep 1/2; 

110% in groep 3; 

119% in groep 4. 

Zelfs heel jonge kinderen kunnen waar nodig met een simpele uitleg hun inzet en vorderingen volgen als die 

uitgedrukt wordt in leerrendementen op weg naar het eigenaarschap van de eigen ontwikkeling. De inspectie 

vond het niet fijn dat zo helder voor iedereen de ontwikkeling van elk kind zichtbaar wordt gemaakt. De inspectie 

gebruikt het liefst als meeteenheid de moeilijk uitlegbare vaardigheidsscore die zowel de inspectie als specialisten 

die leerkrachten trainen lastig vinden om helder te kunnen verklaren opdat ouders een idee kunnen krijgen hoe 

hun kind ervoor staat. 

 

 

In het derde jaar kreeg de Verbinding 33 nieuwe leerlingen met veel leerachterstand die aan het einde van 

datzelfde schooljaar bij ruim 80% van deze leerlingen al was weggewerkt. Elke school is een minisamenleving. 

Zeker 95% van de overgestapte kinderen naar de Verbinding had  een leerachterstand en ruim de helft zelfs een 

forse leerachterstand. De Vinding ging primair voor het welzijn van kinderen wetende dat ze allemaal kunnen 

schitteren naar hun kwaliteiten en eigenheid. Daarvoor kreeg het  als stank voor dank het predicaat zeer zwak 

van een super objectieve inspectie. Er is veel gedaan aan planvorming, beleidsontwikkeling en hard gewerkt om 

met het daaropvolgende inspectiebezoek af te zijn van het predicaat zeer zwak.   

.    

Heeft de Verbinding ook een groep 8 gehad? 
In ons vierde jaar had de Verbinding een groep 8. Terugkijkend op het vier jaar bestaan van de Verbinding 

kunnen we zeker trots zijn omdat we voor de start hadden beloofd dat 75% van onze leerlingen minimaal een 

HAVO-niveau zouden doorstromen naar het VO en het is 100% geworden. Overigens was de basis bij alle 

leerlingen voor een doorstroom naar het VO op minimaal een HAVO-niveau al in groep 7 gelegd.  

 

 

 

In dit herziene definitieve Rapport naar de rechtmatigheid van de bestedingen over de periode januari 
2016 t/m april 2018 (voorzien van het kenmerk 5252024 en vastgesteld op 5 november 2018) over Stichting 

Consent Rotterdam de inspectie zonder duidelijke normstellende argumenten tot oordelen om nog even pootje te 



haken. De inspectie wenst graag als dekmantel te kunnen zeggen hoor en wederhoor te hebben toegepast wat 

niets meer voorstelt dan een wassen neus om haar eigen gang te kunnen gaan en te doen alsof zij bevoegd zijn 

om te bepalen welke werktijdfactor redelijk of onredelijk is, en verdraait schaamteloos ook feiten om ons nog 

meer in een kwaadlicht te plaatsen hetgeen ook blijkt uit de drie versies van het rapport met telkens verschillende 

conclusies.  

 

Welke normen hanteert de inspectie om uit te maken of welke rechtmatige en doelmatige uitgaven die inherent 

zijn aan het afwikkelen van de sluiting van een school als onverschuldigde betalingen mogen worden 

aangemerkt? 

 

Wij missen een uitgangspunt van gelijkwaardigheid bij de inspectie. 

Wij hebben te weinig vertrouwen in de inspectie vanwege haar eenzijdige benadering van zaken en zullen om te 

beginnen eerst een klacht indienen bij de klachtcommissie en vervolgstappen sluiten wij dan ook niet uit.  

 

Bestuur, Stichting Consent Rotterdam 

 

A. Jarmohamed, voorzitter 

 

 

, secretaris/penningmeester 
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