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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Hervormde Scholen de 
Drieslag. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt 
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is 
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur weet wat er op de scholen speelt en stuurt op 
verbeteringen in het onderwijs. De organisatie is overzichtelijk 
ingericht. Op de scholen werken bevoegde en bekwame leraren. Het 
bestuur en de scholen communiceren over hun werkwijze, doelen en 
resultaten. Bij de verificatieonderzoeken op de scholen zijn alle 
onderzochte onderdelen als voldoende beoordeeld. 
Het financiële beheer is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu 
en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het 
bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de 
rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
Bij basisschool Prins Willem Alexander hebben wij een 
herstelopdracht gegeven voor het onderwijs aan nieuwkomers. Het 
bestuur moet er voor zorgen dat deze leerlingen meer planmatig en 
gericht onderwijs ontvangen. 
Voor het overige voldoet het bestuur aan de wettelijke vereisten die 
wij hebben onderzocht. 
 
Wat kan beter? 
Op de meeste onderzochte onderdelen hebben wij suggesties voor 
verdere verbetering. Een belangrijk punt is dat het bestuur en de 
scholen concreter mogen aangeven wat zij met hun onderwijs willen 
bereiken en wat zij van hun leerlingen verwachten. 
 
Vervolg 
Wij onderzoeken of het bestuur voldoet aan de herstelopdracht bij 
basisschool Prins Willem Alexander. 
In principe zullen wij over vier jaar opnieuw een onderzoek doen bij 
het bestuur. 
 
 

Bestuur: Stichting Hervormde 
Scholen de Drieslag 
Bestuursnummer: 83579 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 7 
 
Totaal aantal leerlingen: 1224 
Teldatum: 1-10-2017 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
13JA-C1 Prins Willem Alexander 
13OA-C1 Prinses Beatrix 
07EK-C1 De Zaaier 
30RJ-C1 Prinses Amalia 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in januari-februari 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij Stichting Hervormde Scholen de Drieslag. In een 
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing 
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 

Tabel overzicht standaarden bestuur 

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet 
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken 
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
We onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau 
verschillende typen onderzoek: 
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• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de 
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij 
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in 
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef 
scholen voor deze onderzoeken. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 5/26



Verificatie 

School 1 2 3 4 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● 

OP4 (Extra) ondersteuning 

OP5 Onderwijstijd 

OP6 Samenwerking 

OP8 Toetsing en afsluiting 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

OR3 Vervolgsucces 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● 

1. Prins Willem Alexander, 2. Prinses Beatrix, 3. De Zaaier, 4. Prinses 
Amalia 

Tabel overzicht standaarden 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met het bestuur, de 
Raad van Toezicht en de GMR.  
We hebben bij vier basisscholen verificatieonderzoeken uitgevoerd en 
daarbij lessen bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken 
gevoerd met directies, intern begeleiders, leraren, leerlingen en 
ouders. 
 
Op basis van de informatie uit het startgesprek dat wij voerden met 
het bestuur onderzoeken we bij de verificatieonderzoeken op elke 
school drie à vier standaarden. We maken hierbij een keuze uit de 
standaarden OP1 Aanbod, OP2 Zicht op ontwikkeling, OP3 Didactisch 
handelen en de standaarden binnen Kwaliteitszorg en ambitie (KA1, 
KA2 en KA3). 
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We hebben voor de keuze van deze standaarden de volgende 
overwegingen: 

• OP1 Aanbod: Het bestuur geeft aan dat er veel is geïnvesteerd in 
ICT. Ook werken De Zaaier en Prinses Beatrix met een nieuw/
vernieuwd onderwijsconcept. Wij gaan onderzoeken wat we van 
deze ontwikkelingen terugzien in het aanbod op de scholen. 

• OP2 Zicht op ontwikkeling: Deze standaard onderzoeken we 
alleen op de Prins Willem Alexander, om een breder beeld te 
krijgen van de mogelijke risico’s in de onderwijskwaliteit en 
resultaten op deze school. 

• OP3 Didactisch handelen: Wij onderzoeken deze standaard in 
combinatie met OP1 of OP2, om ons daarmee een beeld te 
vormen hoe het aanbod in het lesgeven wordt ingezet en/of hoe 
het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen het handelen van 
de leraren stuurt. Verder heeft het bestuur aangegeven meer te 
zijn gaan sturen op de didactische vaardigheden van de leraren 
en dit beter in beeld te hebben. Wij gaan verifiëren of onze 
beelden overeenkomen. 

• KA1 Kwaliteitszorg, KA2 Kwaliteitscultuur en KA3 Verantwoording 
en dialoog: We kiezen op elke school willekeurig één of twee van 
deze standaarden, om het beeld en de sturing van het bestuur te 
verifiëren. 

 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
 
Wij hebben de volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40, eerste lid, WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken op de vier basisscholen. 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 

Bestuur 

Samenvattend oordeel 
Alle standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en 
ambitie en Financieel beheer beoordelen we als voldoende. 
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Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen en stuurt voldoende op de verbetering van die kwaliteit. De 
sturing op de vernieuwing van het aanbod en op de verbetering van 
het didactisch handelen is in alle vier de onderzochte basisscholen 
zichtbaar. Daarnaast voldoet de professionele kwaliteitscultuur aan de 
basiskwaliteit. Ook verantwoorden scholen zich aan het bestuur en 
verantwoordt het bestuur zich aan de interne en externe 
toezichthouders. 
Tot slot zien we op korte of middellange termijn geen risico's voor de 
financiële continuïteit van Stichting Hervormde Scholen de Drieslag. 
Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan 
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
De kwaliteitszorg van bestuur en scholen is voldoende. Het bestuur 
heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarbij alle scholen 
werken met een vierjarig schoolplan met bijbehorende jaarplannen 
en een schoolgids. Daarnaast evalueren zij hun opbrengsten en de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen. Alle scholen werken met 
kwaliteitskaarten en zetten regelmatig tevredenheidsvragenlijsten uit 
onder ouders, personeel en leerlingen. De resultaten en gegevens van 
deze onderdelen zijn alle bekend bij het bestuur. De bestuurder voert 
daarnaast regelmatig gesprekken met de directies (individueel of in 
het directieberaad) en brengt bezoeken aan de scholen. Het bestuur 
heeft daarmee voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs op 
de scholen. 
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Ten tijde van het onderzoek is er binnen het bestuur sprake van een 
overgang naar een situatie waarin de scholen hun kwaliteitszorg en 
verbeteractiviteiten meer zelf mogen gaan sturen. Dit is bijvoorbeeld 
zichtbaar in de aanschaf van nieuwe methoden (voorheen gebruikte 
men in alle scholen dezelfde methoden), in de planning van de 
evaluaties aan de hand van de kwaliteitskaarten en in de invulling van 
de manier waarop de scholen werken aan de verbetering van hun 
onderwijs. De standaard invulling van schoolplan en jaarplannen botst 
nu soms met deze grotere eigen ruimte van de scholen. Een voorbeeld 
daarvan zagen we op de basisschool Prins Willem Alexander, waar het 
jaarplan geen goede weergave geeft van de werkwijze van de school. 
 
In de verificatieonderzoeken hebben we onder meer onderzocht of de 
sturing op de vernieuwing van het aanbod en op de verbetering van 
het didactisch handelen zichtbaar is. Dit is het geval op alle vier de 
scholen die wij hebben bezocht. We constateren echter ook dat de 
doelen over het algemeen veel concreter geformuleerd mogen 
worden. Dit geldt voor alle verbeteractiviteiten zoals deze staan 
beschreven in het strategisch beleidsplan 2015-2019. Voor het nieuwe 
strategische beleidsplan is dit een verbeterkans, evenals het nu grote 
aantal doelen. Het effect van het strategisch beleidsplan en de 
verbeteractiviteiten daarin is groter wanneer er sprake is van een 
duidelijke prioritering en een kleiner aantal verbeterpunten. 
Daarnaast hebben het bestuur en de scholen nu geen streefdoelen 
gesteld voor de eindresultaten en de tussentijdse opbrengsten, 
passend bij de leerlingenpopulatie van elke school. Dit zou een mooie 
volgende stap zijn voor het bestuur. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. Het bestuur zorgt 
voor bevoegd en bekwaam personeel op de scholen en zorgt dat de 
leraren hun bekwaamheid onderhouden en verbeteren. Op alle 
scholen die wij bezocht hebben, is het leren van en met elkaar in 
ontwikkeling. Het bestuur handelt volgens een code goed bestuur. 
Tijdens het onderzoek treedt er een wijziging op in de structuur van de 
organisatie, met het vertrek van de algemeen directeur. Hiermee 
verdwijnt er een laag uit het organisatiemodel en komt de bestuurder 
dichter bij de scholen te staan. De bestuurder zal hierdoor meer 
gericht kunnen sturen. Het effect daarvan zal in een volgend 
vierjaarlijks inspectieonderzoek vastgesteld kunnen worden. 
De Drieslag is een klein bestuur, met 7 scholen en ruim 1200 
leerlingen. De scholen en het bestuur maken grotendeels deel uit van 
eenzelfde hechte geloofsgemeenschap, waar men elkaar treft buiten 
de context van de scholen. Deze onderlinge verbondenheid is een 
kracht van het bestuur, maar is ook een risico voor een professionele 
omgang met elkaar in een professionele kwaliteitscultuur. 
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Ook deze vraag kunnen we positief beantwoorden: de standaard 
Verantwoording en dialoog is voldoende. Bestuur en scholen leggen 
intern en extern verantwoording af. Het bestuur doet dit in het 
jaarverslag, waarin zij steeds terugblikt op de doelen uit het 
strategisch beleidsplan. In dit jaarverslag komen ook de GMR, de Raad 
van Toezicht en de zeven scholen aan het woord. Daarnaast 
verantwoordt het bestuur zich via gesprekken en overleggen met de 
GMR en de Raad van Toezicht. In deze gremia voert de bestuurder ook 
de dialoog over het onderwijs. GMR en Raad van Toezicht hebben 
daarnaast twee maal per jaar overleg. Om de georganiseerde 
tegenspraak beter tot zijn recht te laten komen, is het belangrijk dat 
de GMR tijdig op de hoogte is van beleidsvoornemens van het 
bestuur. Om dit te bereiken mag het bestuur stukken tijdig versturen 
en meer achtergrondinformatie verstrekken aan de GMR. 
De scholen verantwoorden zich naar het bestuur met documenten (zie 
hierboven bij KA1), gesprekken en in het directieberaad. Een 
ontwikkelkans is dat het bestuur de scholen kritischer mag bevragen 
op het bereiken van hun doelen. Wanneer het bestuur en de scholen 
hun doelen concreter formuleren en normen gaan stellen, kan deze 
kritische bevraging ook beter gerealiseerd worden. 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. 

Continuiteit 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 3,51 4,02 4,52 3,13 3,23 3,45 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,80 0,79 0,72 0,78 0,78 0,78 

Weerstandsvermogen < 5% 27% 28% 26,3% 43,9% 42,8% 42,7% 

Huisvestingsratio > 10% 6,8% 6,7% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,7% 2,4% -0,5% -1,9% -1,2% 0,6% 

F-tabel 

Continuïteit 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. 
 
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat 
de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde onderdelen bevat. 
De volgende onderdelen van de verplichte continuïteitsparagraaf 
troffen we niet aan in het jaarverslag over 2017. 
 

• Bij de kengetallen vragen wij het bestuur in de toelichting aan te 
geven welke belangrijke ontwikkelingen zij verwacht. 

• De rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. In deze rapportage moet 
het bestuur aangeven op welke wijze het interne 
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk 
functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten met het 
systeem zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden 
doorgevoerd in de komende jaren. 

• Verslag van de intern toezichthouder waarin is opgenomen op 
welke wijze de toezichthouder het bestuur ondersteunt en/of 
adviseert over beleidsvraagstukken en financiële problematiek - 
wanneer dit aan de orde is en welk resultaat dit handelen heeft 
opgeleverd. 

• Bij de meerjarenbegroting en bij de toelichtingen over 
risicobeheer  en risicomaatregelen is een duidelijke verbinding 
zichtbaar met het strategisch beleid en de keuzes van het 
bestuur. 
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• De intern toezichthouder beschrijft in het jaarverslag de 
verantwoordelijkheid voor een doelmatige besteding van 
rijksmiddelen. De intern toezichthouder doet een inhoudelijk 
verslag over de uitkomsten van dit toezicht. 

We vragen het bestuur dit te corrigeren in het eerstvolgende 
jaarverslag. 

Doelmatigheid 

Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. 
Bij Stichting Hervormde Scholen de Drieslag kwamen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen: 
Het is de wettelijke taak van Stichting Hervormde Scholen de Drieslag 
om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. 
Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern toezichthouder 
(ook wel de Raad van Toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien 
op de financiële doelmatigheid. De intern toezichthouder legt 
verantwoording af over de uitoefening van zijn bevoegdheden in het 
bestuursverslag. Deze verantwoording hebben wij niet aangetroffen 
in het bestuursverslag over 2017. Wij verzoeken de intern 
toezichthouder, aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de 
bestuursverslagen vanaf 2018. Dit aspect van het interne toezicht is op 
dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het 
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke 
herstelopdracht te geven. 
 
Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur ontvangt aan middelen passend onderwijs voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning € 260.185. 
Het bestuur verantwoordt zich onvoldoende over de inzet van deze 
middelen. Deze informatie komt niet tegemoet aan de breed levende 
maatschappelijke behoefte op dit onderwerp. Wij geven het bestuur 
daarom in overweging, aandacht te besteden aan de besteding en de 
verantwoording van deze zorgmiddelen in de bestuursverslagen vanaf 
2018. 

Rechtmatigheid 

We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting 
Hervormde Scholen de Drieslag als ‘voldoende’. Wij baseren ons 
hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants uit het 
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. 
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Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij Stichting Hervormde Scholen de 
Drieslag leidt de weging van de beschikbare informatie tot een 
positief oordeel. 
 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 

Bij basisschool Prins Willem Alexander is de standaard OP2 Zicht op 
ontwikkeling voldoende beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet 
aan artikel 8 lid 1, 4, 6, 8 en 11 WPO. Zie voor een nadere toelichting 
paragraaf 3.1 van dit rapport. 
Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming 
herstelt. Wij vragen het bestuur het herstel bij de inspectie te melden. 
Vervolgens beoordelen we opnieuw of het bestuur aan de 
deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
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Resultaten 
verificatieonderzoeken 

3 . 

3.1. Basisschool Prins Willem Alexander 

Op 31 januari 2019 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
de basisschool Prins Willem Alexander. 

Onderwijsproces 

De school heeft de ontwikkeling van haar leerlingen in beeld 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als voldoende. De 
leraren volgen de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen aan 
de hand van methodetoetsen, methode-onafhankelijke toetsen, 
observaties en gesprekken. Zij analyseren de toetsgegevens en 
gebruiken de informatie om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De kwaliteit van de analyses 
kan verbeteren wanneer de leraren niet alleen een foutenanalyse 
maken, maar bijvoorbeeld ook gaan kijken naar hun eigen didactisch 
handelen wanneer zij zoeken naar verklaringen voor tegenvallende 
resultaten. Dat dit beter kan, heeft de school ook in beeld: directie en 
intern begeleider sturen op verbetering van de analysevaardigheden 
van het team. Verder is het team kritisch op wat zij op papier wil 
zetten. Hierbij kunnen de leraren nog een kwaliteitsslag maken door 
afspraken te maken over wat zij vastleggen en op welke wijze, met als 
uitgangspunt dat het hen écht moet helpen om hun handelen verder 
te verbeteren. 

De school heeft dit schooljaar in totaal elf nieuwkomers opgenomen 
in verschillende groepen. Deze leerlingen gaan na een wenperiode van 
6 weken op de school, twee dagen per week naar de gemeentelijke 
taalklas en 3 dagen per week naar school. 
De school heeft de beginsituatie van deze leerlingen onvoldoende in 
beeld gebracht op basis van leeftijd, mate van geletterdheid en mate 
van taalverwantschap. Ook heeft de school onvoldoende beeld van 
het onderwijs dat de leerling al op een (nieuwkomers)school in 
Nederland heeft gehad. Bovendien hanteert de school te weinig een 
cyclische werkwijze van doelen stellen, onderwijsaanbod afstemmen, 
evalueren/analyseren en vervolgens zonodig bijstellen van doelen en 
onderwijsaanbod. Wij geven de school hiervoor een herstelopdracht 
(artikel 8 lid 1, 4, 6, 8 en 11 WPO). 
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Wij verwachten van de school dat zij binnen 6 weken na vaststelling 
van het definitieve rapport van het vierjaarlijksonderzoek voor de 
nieuwkomers een passend perspectief opstelt voor het beoogde 
niveau op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde na 
één jaar onderwijs op de school. Hierbij neemt de school het 
instroomniveau als uitgangspunt. Na de periode van één jaar maakt 
de school opnieuw een passend perspectief. Het beoogde niveau na 
één jaar onderwijs op de school is leidend voor de inrichting en de 
planning van het onderwijs en wordt ook gebruikt om de vorderingen 
van de leerlingen te volgen in relatie tot het opgestelde perspectief. 
Daarbij gebruikt de school zoveel mogelijk deugdelijke (landelijk 
genormeerde) toetsen voor de taal- en rekenontwikkeling. 
 
De leraren geven duidelijke lessen in een positieve werksfeer 
Het didactisch handelen is voldoende. We hebben samen met 
observanten van de school zeven van de acht groepen bezocht. We 
zagen duidelijke instructies, voldoende tempo in de lessen, de inzet 
van coöperatieve werkvormen, actief betrokken leerlingen en 
voldoende afstemming in de instructie en verwerking. Ook zorgen de 
leraren voor een prettige taakgerichte werksfeer. 
 
De school heeft in de afgelopen periode gewerkt aan de verbetering 
van het didactisch handelen. Dit is goed zichtbaar. Elke leraar is 
meerdere keren bezocht door een lid van het managementteam. De 
leraren hebben in een nagesprek gereflecteerd op hun handelen aan 
de hand van een zogenoemd reflectiekwadrant en vervolgens eigen 
actiepunten benoemd waar zij aan werken. Elke leraar is hiermee op 
een positieve manier in ontwikkeling. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg is in orde 
We beoordelen de kwaliteitszorg als voldoende. De school evalueert 
regelmatig haar resultaten, de veiligheid en het onderwijsproces, 
onder meer aan de hand van kwaliteitskaarten en vragenlijsten. Zij 
werkt planmatig aan verbeteringen in haar onderwijs. Hiervoor is 
draagvlak in het team: alle teamleden zijn actief betrokken in één of 
twee verbeterteams. Hiervoor hebben we al benoemd dat de school 
kritisch is op wat zij vastlegt. Ten aanzien van de kwaliteitszorg lijkt zij 
zichzelf hierbij tekort te doen. Een voorbeeld is (de evaluatie van) het 
jaarplan, waarbij het lijkt alsof de school slechts minimale stappen zet 
in de verbetering van haar onderwijs. 
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In de praktijk blijkt zij op een andere manier te werken, namelijk met 
een jaarplanning waarin de verbeterteams met regelmaat staan 
ingepland om een volgende stap in de ontwikkeling met de andere 
teamleden te delen. Een tweede voorbeeld is de analyse van de 
tussentijdse resultaten, waarin de school alleen vrij algemene 
opmerkingen maakt over wat er moet verbeteren. In het gesprek blijkt 
er een duidelijke visie en sturing van de directie te zijn in de 
verbetering van het onderwijs, vooral gericht op de verbetering van 
het didactisch handelen. De school kan zichzelf beter profileren 
wanneer zij een duidelijke lijn aanbrengt tussen opbrengstenanalyse, 
verbeterplannen en jaarplannen. Een andere ontwikkelkans 
is wanneer de school concrete streefdoelen gaat formuleren voor haar 
resultaten, zodat zij ook beter kan evalueren of zij tevreden is met 
behaalde resultaten (en waarom wel of niet). 
 
Op de school heerst een professionele kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur stijgt uit boven de basiskwaliteit. We waarderen 
het daarom met een goed. We zien een team dat het onderwijs samen 
wil verbeteren en daarover actief samen het gesprek voert. Men wil 
leren van en met elkaar. Het team is bereid te reflecteren op het eigen 
handelen. Het hiervoor genoemde reflectiekwadrant is hierbij een 
mooi hulpmiddel. Ook is het gebruik van filmbeelden om een les terug 
te kijken om er van te leren steeds gewoner op de school. Na een 
periode waarin dat minder gebruikelijk was, volgen de teamleden nu 
weer volop scholing, zowel gezamenlijk in de school als extern. Er is 
sprake van een open en transparante sfeer. De ouders geven in het 
gesprek aan dat zij dit zeer waarderen. Als laatste positieve punt 
noemen we dat de school heel duidelijk in beeld heeft dat zij haar 
professionele cultuur en de bekwaamheden van het personeel verder 
wil ontwikkelen. 
 

3.2. Basisschool Prinses Beatrix 

Op 28 januari 2019 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
de basisschool Prinses Beatrix. 

Onderwijsproces 

Het aanbod dat voldoet is volop in ontwikkeling 
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Het aanbod op basisschool Prinses Beatrix voldoet aan de 
basiskwaliteit, omdat het breed en actueel is en dekkend voor de 
kerndoelen. Het team is voortdurend bezig met vervanging, 
aanvulling of aanscherping van het aanbod. Zo is vorig schooljaar 
gekozen voor een digitale methode om een projectmatige invulling te 
geven aan de zaakvakken. Ook gebruiken de leerlingen vanaf dit 
schooljaar tablets bij de meeste kernvakken. Tenslotte implementeert 
het team een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Wel kan het team nog een concretere invulling geven aan de doelen 
die zij met haar toekomstgerichte onderwijs wil behalen. Ook 
onderzoekt de directie naar aanleiding van signalen vanuit het team of 
het aanbod in het kader van burgerschap vraagt om aanvulling of 
aanscherping. 
 
Leraren kunnen meer handelen naar wat ze zien gebeuren in de klas 
De kwaliteit van het didactisch handelen is voldoende. Tijdens de 
lesobservaties in de drie bouwen zien wij dat de leraren voldoende 
rust creëren voor de leerlingen om te leren. Ook zien we zowel in de 
instructie en verwerking dat leraren differentiëren. Verder zien we 
bepaalde elementen van het gekozen instructiemodel terug en 
sommige leraren passen interactieve werkvormen toe om de actieve 
betrokkenheid te vergroten. Hierbij blijft het wel zaak erop te letten 
dat niet het model, maar de betekenis centraal staat. Leraren mogen 
nog meer handelen naar wat zij zien gebeuren in de klas. Dit kan 
helpen de leerlingen actief betrokken te houden. Daarnaast kan het 
team met elkaar in gesprek gaan over hoe zij vanuit hun visie op 
onderwijs de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen kunnen 
ontwikkelen. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg is op orde en kan versterkt worden door het
onderwijsproces cyclisch in kaart te brengen 
Basisschool Prinses Beatrix heeft voldoende zicht op de eigen 
kwaliteit. De directie en het team werken voortdurend aan 
verbetering van de onderwijskwaliteit aan de hand van een jaarplan. 
Zo evalueren zij op basis van gegevens zoals leerlingresultaten, ouder- 
en leerlingtevredenheid en gesprekken met elkaar in hoeverre de 
school succesvol is in het behalen van de doelen in het jaarplan. 
Ook maakt de directie sinds dit schooljaar weer gebruik van 
kwaliteitskaarten om alle onderdelen van de onderwijskwaliteit in 
beeld te brengen. Vanuit de analyse hiervan is al een aantal 
verbeteringen in gang gezet. 
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Er liggen ook kansen voor de school de kwaliteitszorg naar een hoger 
plan te tillen. Ten eerste kan de school haar zicht op kwaliteit 
ontwikkelen door scherper te bepalen wat zij minimaal wil zien in het 
onderwijsproces. Vervolgens kan zij aan de hand van lesbezoeken 
cyclisch in kaart brengen in hoeverre die kwaliteit op schoolniveau 
zichtbaar is en welke verbeteringen eventueel nodig zijn om de 
beoogde kwaliteit te bereiken en/of borgen. Vervolgens kan het team 
hierover met elkaar het kritische gesprek aangaan. Ten tweede 
kunnen directie en team beter vastleggen welke doelen zij wanneer en 
op welke manier willen bereiken en wanneer zij tevreden zijn, tot op 
het niveau van concreet leerkrachtgedrag. Daarmee kan de school de 
voortgang beter evalueren en gerealiseerde verbeteringen borgen. 
 

3.3. Basisschool De Zaaier 

Op 25 januari 2019 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
basisschool De Zaaier. 

Onderwijsproces 

Het aanbod kent veel nieuwe ontwikkelingen 
We beoordelen het aanbod als voldoende. Het is breed en eigentijds 
en dekkend voor de kerndoelen. Het team is bezig een aantal nieuwe 
methodes en werkwijzen te implementeren. Dit betreft een methode 
voor burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling, het gebruik 
van tablets bij het rekenonderwijs en een geïntegreerde aanpak van 
de zaakvakken. De school kan dit verder ontwikkelen en is hier ook 
mee bezig. Het effect van bijvoorbeeld het rekenonderwijs wordt 
mogelijk groter door bewuste keuzes over de inzet van aanvullende 
materialen bij instructie en verwerking, passend bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
De leraren zorgen voor een rustig en gestructureerd leerklimaat 
Het didactisch handelen van de leraren is voldoende. Samen met een 
observant van de school hebben wij bij drie van de vier groepen 
lesbezoeken uitgevoerd. De leraren geven over het algemeen een 
duidelijke uitleg en zorgen met hun klassenmanagement voor rust en 
structuur in de lessen. We zien afstemming op de verschillen in 
onderwijsbehoeften tussen leerlingen, zowel in de instructie als in de 
verwerking van de lesstof. 
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Naast deze positieve elementen zijn er ook een aantal punten waarop 
de school zich verder kan ontwikkelen. Ten eerste vinden de leraren 
het eigenaarschap van de leerlingen voor hun eigen leerproces 
belangrijk, maar kunnen zij hen daar meer op aanspreken en met 
elkaar afspraken maken over hoe zij dit kunnen doen. Ten tweede is in 
één van de groepen sprake van een minder prettig leerklimaat. Dit is 
bekend bij de school en zij gaat hier een interventie op plegen. Ten 
derde blijven de leraren bij hun rekeninstructies dicht bij datgene wat 
het digitale systeem hen aanreikt. Zij mogen hier meer uitgaan van 
hun eigen vakmanschap en bedenken welke instructie en welke 
materialen zij zelf vinden passen bij de lesdoelen. Een laatste punt is 
dat de leraren met elkaar duidelijker kunnen afspreken welke 
elementen zij belangrijk vinden en terug willen zien in een goede 
instructie. Het gezamenlijk opstellen van een kijkwijzer kan hierbij 
richting geven. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Het team is samen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 
We beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als voldoende. Het 
team voelt zich zeer verantwoordelijk voor de school en wil samen het 
onderwijs verder ontwikkelen en verbeteren. De school heeft een 
onrustige periode achter de rug. Dit schooljaar is men gestart met een 
team met 75 % nieuwe leraren. De school heeft een interim-directeur 
en de intern begeleider was voorheen leraar en is sinds dit schooljaar 
in deze nieuwe functie gestart. Ook is er een periode van 
onduidelijkheid geweest over mogelijk samengaan met een andere 
school, wat voor veel onrust heeft gezorgd, ook onder de ouders. 
Ondanks dit alles is de school er in geslaagd de ingezette 
veranderingen, bijvoorbeeld in het aanbod, door te zetten en verder 
uit te bouwen. Ook dit jaar is dat aan de orde in het vernieuwde team. 
De leraren kunnen hun eigen vaardigheden verder ontwikkelen. Een 
mooie vorm zou kunnen zijn door meer bij elkaar in de lessen te gaan 
kijken. 
 
De school investeert veel in ouderbetrokkenheid 
Verantwoording en dialoog is voldoende. Ouderbetrokkenheid is een 
belangrijk speerpunt binnen de Stichting en daarmee ook binnen deze 
school. Het team heeft mooi in beeld welke contacten er zijn met 
welke ouders en zet extra stappen om alle ouders te bereiken. Zij 
heeft een ouderpanel opgericht om input van ouders te krijgen bij 
ontwikkelingen op de school. 
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Verantwoording vindt plaats via de schoolgids, het schoolplan, de 
website, weekbrieven en nieuwsbrieven. Daarnaast communiceert de 
school ook via digitale platforms met de ouders. 
Verbeterpunten liggen in het actueel houden van de website en in de 
manier waarop de school communiceert over haar resultaten. Zij 
beperkt zich hierbij tot de scores op de eindtoets en de gegevens over 
de uitstroom van de leerlingen. Door ook over andere doelen en 
resultaten te communiceren neemt de school de ouders mee in haar 
schoolontwikkeling, bijvoorbeeld de ontwikkeling waarin de 21ste-
eeuwse vaardigheden centraal staan. 
 

3.4. Basisschool Prinses Amalia 

Op 24 januari 2019 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd op 
de basisschool Prinses Amalia. 

Onderwijsproces 

Het aanbod van de school voldoet en is in ontwikkeling 
We beoordelen het aanbod als voldoende. Het is breed en gebaseerd 
op de kerndoelen. Het team wil haar aanbod meer toekomstgericht 
maken en wil dit onder meer bereiken met de inzet van een aantal 
nieuwe zaakvakmethoden en de investeringen in ICT. Daarnaast zijn er 
vernieuwingen in de creatieve vakken en wil de school haar aanbod 
voor de sociaal-emotionele vorming verder uitbouwen. We zien 
daarmee mooie ontwikkelingen op de school. Er mag echter meer 
aandacht komen voor de doorgaande lijnen, vooral over de bouwen 
heen. Ook kan het team een concretere invulling geven aan de doelen 
die zij met haar toekomstgerichte onderwijs wil behalen. Daarmee kan 
zij het effect van deze inspanning beter evalueren of benoemen. 
 
De leraren zorgen voor een leerklimaat met actief betrokken 
leerlingen 
Wij beoordelen de standaard Didactisch handelen als voldoende. Op 
de onderzoeksdag hebben wij samen met observanten van de school 
zes lesbezoeken uitgevoerd. Wij zagen leraren die een duidelijke uitleg 
geven en zorgen voor structuur in de instructies en in het 
klassenmanagement. Er heerst rust in de groepen en een prettig 
werkklimaat. De leerlingen zijn actief betrokken, vooral door de inzet 
van passende coöperatieve werkvormen. 
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Ontwikkelpunten zijn er ook. Zo zijn de instructies soms lang en 
klassikaal en daarmee weinig afgestemd op verschillen in 
onderwijsbehoeften tussen leerlingen. Met name de leerlingen die 
meer uitdaging nodig hebben, krijgen deze niet altijd in voldoende 
mate. De school kan meer uit deze leerlingen halen. Ook wordt het 
effect van de les vergroot als de leraren bewuster kiezen hoe zij de 
methodes inzetten. Daarmee zorgen zij ervoor dat instructies en 
verwerking beter passen bij de lesdoelen en bij de vaardigheden en 
kennis van de leerlingen. 

Kwaliteitszorg en ambitie 

De school kent een professionele kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur beoordelen we als voldoende. De leraren willen 
zich samen verder ontwikkelen en van elkaar leren. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de inzet van 'Lesson Study' waarbij zij in groepen 
van vier samen lessen voorbereiden, de les filmen en nabespreken en 
de feedback meenemen in de voorbereiding van een volgende les. 
Men is gewend aan regelmatige lesbezoeken van het management-
team en coaching en begeleiding om de eigen vaardigheid steeds 
verder te verbeteren. Dit alles gebeurt onder een duidelijke en 
transparante onderwijskundige aansturing door de directie. 
Ontwikkelkansen liggen in het verder ontwikkelen van een kritische 
reflectie op het eigen handelen en in het ontwikkelen van meer 
inhoudelijke kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld ten aanzien van 
het toekomstgericht onderwijs of het werken met leerlijnen en 
leerdoelen). 
 
De school gebruikt veel wegen om te communiceren met ouders 
Verantwoording en dialoog is voldoende. De school zet veel in om de 
ouders te bereiken: schoolgids en schoolplan, nieuwsbrieven, de 
website, een app, informatie-avonden en gespreksavonden. Op deze 
manier is er sprake van een open en laagdrempelige communicatie. 
Een echte dialoog over haar onderwijs met ouders en leerlingen kan 
de school nog ontwikkelen. Zij heeft wel plannen om een 
klankbordgroep voor de ouders en een leerlingenraad op te richten. 
Verder streeft de school educatief partnerschap na met de ouders, 
maar kan zij concreter invullen wat dit voor haar betekent. Tot slot 
geeft de school informatie over haar doelen en resultaten, maar kan 
zij meer context en duiding aan deze informatie geven. Dit kan zij 
bijvoorbeeld doen door antwoord te geven op vragen als: is de school 
tevreden over de resultaten? Waarom wel of niet? 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij bij de vier verificatieonderzoeken 
geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
 
De organisatie van De Drieslag kijkt positief terug op het uitgevoerde 
vierjaarlijkse onderzoek door de Inspectie. De gesprekken en 
bezoeken verliepen in een positieve en professionele sfeer en we 
denken dat door de vraagstelling van de Inspectie en de openheid 
vanuit onze organisatie, de Inspectie een reëel en betrouwbaar beeld 
heeft gekregen van de wijze waarop we werken binnen De Drieslag. 
 
In hoofdstuk twee worden de resultaten van het onderzoek op 
bestuursniveau gepresenteerd. Mooi om te lezen dat het beeld van 
bestuur ten aanzien van de kwaliteit in grote mate overeenkomt met 
het beeld dat de Inspectie baseert op dit vierjaarlijks onderzoek. De 
standaarden die op bestuursniveau zijn onderzocht worden allen op 
‘voldoende’ gewaardeerd. 
In het onderzoek worden verbeter adviezen geformuleerd ten aanzien 
van de kwaliteitscyclus en het concreter stellen van doelen. Tevens 
wordt aandacht gevraagd voor het stellen van streefdoelen voor de 
eindtoets en tussentijdse toetsten, passend bij de leerling populatie 
van de scholen. We nemen dit mee in onze planning voor de periode 
2019-2022. Dit geldt ook voor de aanbevelingen richting het 
Jaarverslag. 
 
Op de Prins Willem Alexander, is onderzoek gedaan zodat een breder 
beeld verkregen wordt van de mogelijke risico’s in de 
onderwijskwaliteit en resultaten op deze school. In de school wordt 
gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. De kwaliteitscultuur wordt 
met een ‘goed’ beoordeeld. We herkennen ons als bestuur hierin en 
hebben alle vertrouwen in de doorontwikkeling van de kwaliteit op 
deze school. Er wordt veel aandacht besteed aan het didactisch 
handelen van de leerkracht en de aanbeveling om een kwaliteitsslag 
te maken in het eenduidig vastleggen van wat leerkrachten écht helpt 
om het handelen verder te verbeteren. 
Recent heeft de school een aantal nieuwkomers opgevangen en 
personeel verdiept zich mede door scholing in de specifieke aspecten 
van het onderwijs aan nieuwkomers. Als inspectie legt u de kritische 
vinger bij het bepalen van de beginsituatie van de individuele 
leerlingen en het opstellen van een passend perspectief. We zullen dit 
verbeteren en u informeren over de uitvoering van de 
herstelopdracht. 
 
Op de Prinses Beatrixschool is een aandachtspunt het scherper stellen 
van doelen en het cyclisch uitvoeren van de lesbezoeken. Bij De Zaaier 
is het vergroten van eigenaarschap bij kinderen en leerkrachten 
genoemd als een belangrijke aanbeveling. 
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Het scherper stellen van doelen en het meer cyclisch uitvoeren van 
lesbezoeken is een aanbeveling op de Prinses Beatrixschool en 
vergroten van eigenaarschap bij kinderen, maar ook bij leerkrachten is 
een aanbeveling op De Zaaier. We zullen als bestuur met al onze 
scholen in gesprek gaan over de wijze waarop dit planmatig opgepakt 
kan worden. 
 
Het verificatieonderzoek op de Prinses Amaliaschool was mede 
ingegeven door de lange tijd waarin er op school geen 
inspectiebezoek was geweest. De school heeft de afgelopen jaren 
stevige groei doorgemaakt. Dit vraagt veel van het management en de 
leerkrachten. Dat ‘doorgaande lijn’ een aandachtspunt is bevestigen 
we. Tegelijk herkennen we de voldoendes die zijn geven op de 
onderzochte indicatoren. Het didactisch handelen is middels 
‘doordacht lesgeven’ onderwerp van verbetering geweest en het 
inspectie onderzoek bevestigt het positieve effect dat dit heeft gehad. 
Mooi ook dat het positieve werkklimaat tijdens het 
verificatieonderzoek is herkend. De lengte van de instructies en het 
bewust inzetten van de methode is een aandachtspunt vanuit het 
verificatieonderzoek op de Prinses Amaliaschool, maar als bestuur 
zien we hierin een aandachtspunt dat breed binnen De Drieslag 
aandacht verdient. 
 
Het bestuur is gepast trots op de resultaten die door directies en 
personeel zijn neergezet en op de resultaten die dit heeft opgeleverd 
in het vierjaarlijks onderzoek. Samen met de GMR en onder toezicht 
van de Raad van Toezicht werken we verder aan onderwijs dat 
geloofwaardig, betrokken en duurzaam is. 
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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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