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Contactgegevens  
Stichting Hervormde Scholen en Christelijke Kindcentra De Drieslag 
Lange Voren 88 
3773 AS Barneveld 
 
info@dedrieslag.nl 
www.dedrieslag.nl 
 
Status 
25-04-2015 Besproken tussen Bestuur en Raad van Toezicht. 
30-06-2015 Vastgesteld door Bestuur na goedkeuring Raad van Toezicht. 
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Inleiding 

 

Context 
De Identiteitsraad van de Stichting Hervormde Scholen en Stichting Christelijke Kindcentra van  
De Drieslag is een adviesorgaan voor het College van Bestuur.  
 
Vanuit die positie geeft de raad op beleidsniveau mede vorm aan de protestants-christelijke identiteit 
van de Stichting zoals verwoord in haar statuten en de daarbij horende beleidsnota’s en heeft het 
belang van personeel, kinderen en hun ouders daarbij altijd scherp in het vizier. 
 
Op 1 april 2015 is de structuur van De Drieslag gewijzigd. Voorheen was er sprake van een gekozen 
bestuur bestaande uit onbezoldigde bestuurders. Per 1 april is het bevoegd gezag belegd bij een 
bezoldigd bestuurder, de heer G. van der Rhee en is een Raad van Toezicht geïnstalleerd.  
Deze structuurwijziging is aangegrepen om middels een Identiteitsraad de binding met lokale 
Hervormde gemeenten te versterken. 

Identiteit en profiel van de stichting 
Alle scholen werken conform de in de statuten van de stichting vastgelegde christelijke grondslag: de 
Bijbel, het Woord van God naar de opvatting van de drie Formulieren van Enigheid.  
Geloofwaardigheid en betrokkenheid vormen de kern van de visie van De Drieslag. Er is sprake van 
een unieke relatie tussen de school, het kind en de ouders en de school doet er alles aan om deze 
relatie te verdiepen en uit te bouwen. Allen die bij de stichting betrokken zijn, willen samen met de 
kinderen leven vanuit het geloof in God en de liefde van Jezus Christus. De scholen van De Drieslag 
zijn open scholen voor ouders en verzorgers die bewust kiezen voor christelijk onderwijs. 
 
De Hervormde scholen in Barneveld, De Glind, Hoevelaken en Terschuur en de kindcentra van  
De Drieslag willen een geïntegreerde leerlijn bieden van 0-12 jaar. Dit doen ze door onderwijs en 
kinderopvang binnen de scholen te combineren. Elke school heeft zijn eigen kleur en cultuur, waarbij 
op bestuurlijk niveau de kennis, ervaring en faciliteiten gebundeld worden. 
 
Enkele scholen zijn gelegen in een kleine gemeenschap en zijn ook te karakteriseren als dorpsschool. 
Daarmee vervullen de scholen een wezenlijke rol. Naast de kerntaak, kwalitatief goed onderwijs en 
opvang verzorgen, hebben zij ook een maatschappelijke taak.  
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Identiteitsraad 

Samenstelling 
De Identiteitsraad bestaat uit:  
•   een lid op voordracht van de kerkenraad van elk van de volgende Hervormde gemeenten 

van de Protestantse Kerk in Nederland van Hoevelaken, Terschuur en twee leden op 
voordracht van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Barneveld en een lid op 
voordracht van de hersteld hervormde gemeente Terschuur. 

•   twee leden op voordracht van de Raad van Toezicht, met deskundigheid op het terrein 
van theologie en/of onderwijs. 

•   één lid van de Raad van Toezicht. 

Overleg 
Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met de Raad van Toezicht. Voorafgaande aan dat overleg 
agendeert de Raad van Toezicht een thema op het terrein van identiteit waarover advies gevraagd 
wordt aan de Identiteitsraad. In dat overleg komen tevens rapportages van het College van Bestuur 
aan de orde.  
 

Adviesrecht 
Vanuit de protestants-christelijke overtuiging adviseert de Identiteitsraad het College van Bestuur, 
gevraagd en ongevraagd, over zaken die de identiteit van de Stichtingen aangaan. Het College van 
Bestuur rapporteert jaarlijks over belangrijke onderwerpen aan de raad: 
a. benoemingsbeleid 
b. op welke wijze in het jaar vooral inhoud is gegeven aan de identiteit 

• bijbelonderwijs 
• vieringen 
• schoolklimaat 
• personeelsbeleid 

c. contacten met de kerken 
 
De Identiteitsraad, of een vertegenwoordiging ervan, kan na overleg met het College van Bestuur 
eenmaal per jaar een visitatie brengen aan de scholen en/of de kindcentra. In gesprekken met alle 
geledingen kan de raad zich ervan vergewissen of en hoe de identiteit binnen de scholen en 
kindcentra gestalte krijgt. 
 

Specifiek adviesrecht 
De Identiteitsraad heeft een specifiek adviesrecht op een tweetal terreinen: 

• benoeming van leden van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur, algemeen 
directeur, schoolleiders en coördinerend leidsters 

• aanschaf methodes (eenmaal per jaar) 
 
In het proces van werving en selectie wordt de Identiteitsraad betrokken bij de benoeming van leden 
van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de algemeen directeur, schoolleiders en 
coördinerend leidsters.  
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De Identiteitsraad wordt zover mogelijk betrokken bij de methodekeuze om te voorkomen dat pas 
aan het einde van het proces duidelijk wordt dat een voorgestelde methode geen instemming krijgt. 

Identiteitsraad in wording 
Het is de bedoeling dat de Identiteitsraad in het cursusjaar 2015-2016 actief is. Dit eerste jaar zal 
tevens gebruikt worden om in samenspraak met de raad te komen tot een goede werkwijze.  
Dit kan betekenen dat er wijzigingen komen in dit document. We zullen de Raad van Toezicht en 
participerende gemeenten in juli 2016 informeren over de werkwijze en mogelijk met voorstellen tot 
aanpassing komen. 


