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Inleiding 1 . 
Op 24 november 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs een 
compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de 
stichting Montessori Onderwijs Zuid Oost Nederland (MOZON). 
 
MOZON zou voor 1 augustus 2021 in aanmerking komen voor een 
regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege 
COVID-19 hebben we echter het aantal reguliere vierjaarlijkse 
onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een analyse van de 
beschikbare informatie hebben we het onderzoek bij MOZON beperkt 
tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. 
 
Tijdens het gesprek heeft het bestuur de cyclus van kwaliteitszorg 
toegelicht en hoe de onderwijskwaliteit op de scholen wordt gevolgd 
en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast hebben wij met het 
bestuur gekeken naar de actuele ontwikkelingen en ambities ten 
aanzien van het onderwijs op de scholen. Verder spraken we over hoe 
het bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen 
van afstandsonderwijs en de (gedeeltelijke) terugkeer van de 
leerlingen is gegaan. 
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Conclusie 2 . 
Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur 
geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en 
de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in 
het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks 
onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in 
een van de schooljaren 2021/2022 of 2022/2023. 
 
 
Hieronder de reactie van het bestuur. 
 
Omdat het al enige tijd geleden was dat het vierjaarlijkse onderzoek 
bij MOZON is uitgevoerd, hadden we gehoopt en ons voorbereid op 
een regulier onderzoek. We vinden het dan ook jammer dat dit door 
omstandigheden is vervangen door een compact onderzoek. Graag 
hadden we meer in detail feedback gekregen op de in onze ogen 
mooie ontwikkelingen op de scholen en binnen onze stichting. Het 
was prettig dat in het gesprek met de inspecteur onze kwaliteitscyclus 
en de doorontwikkeling daarvan uitgebreid aan bod is gekomen. 
Verder zijn we er trots op hoe de scholen het afstandsonderwijs 
hebben gerealiseerd. 
 
We hebben kennisgenomen van het beknopte rapport. Eveneens 
hebben we begrepen dat de themaonderzoeken op onze scholen in 
Helmond, Venray en Weert met als thema 'kwaliteitsverbetering en de 
leerlingpopulatie' met goed gevolg door de inspectie zijn afgerond. 
Vanuit onze kwaliteitscyclus herkennen wij ook geen risico’s op de vier 
scholen binnen onze stichting en zijn verheugd over het feit dat dat in 
dit rapport bevestigd wordt. 
 
 
de directeur-bestuurder 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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