Prins Hendrikschool

Kwaliteitsonderzoek naar risico's

Datum vaststelling: 17 mei 2022

Samenvatting

De inspectie heeft op de Prins Hendrikschool een onderzoek naar de
kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. Tijdens het vierjaarlijks
onderzoek binnen SCBOLL hebben wij geconstateerd dat er sprake is
van risico’s. Het bestuur heeft een onderzoek gedaan op de school en
heeft daarbij geconstateerd dat de school tekortkomingen vertoont.

Bestuur: SCBOLL

We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is.

School: Prins Hendrikschool 08UW

Wat moet beter?

Totaal aantal leerlingen: 100
(teldatum: 1 oktober 2021)

Bestuursnummer: 27067

De leraren moeten beter onderzoeken waarom bepaalde leerlingen
achterblijven in hun ontwikkeling. Hierbij moet beter gekeken worden
naar mogelijke oorzaken van achterblijvende resultaten. De plannen
die gemaakt worden om de leerlingen verder te helpen moeten
duidelijkere doelen hebben. Ook moeten de leraren het resultaat van
de plannen beter onderzoeken.
Daarnaast moeten de criteria voor het laten doubleren van leerlingen
in de onderbouw tegen het licht gehouden worden. Op dit moment
lijken de criteria om een leerling te laten doubleren niet voldoende
geobjectiveerd en meetbaar. Dit heeft tot gevolg dat er relatief veel
leerlingen zijn blijven zitten zonder dat er een plan is gemaakt om de
mogelijke achterstanden te verkleinen.
Verder moet het team nog meer in staat gesteld worden om te leren
van en met elkaar. Ook ontbreekt een professioneel statuut en de
bekwaamheidsdossiers van de teamleden moeten verder worden
ontwikkeld en ingericht.
De lessen in burgerschap en sociale cohesie zijn onvoldoende
uitgewerkt. De lessen moeten meer doelgericht en meer
samenhangend zijn. Daanaast moet de ontwikkeling van de leerlingen
binnen dit vakgebied vastgelegd en gevolgd worden.
Wat kan beter?
Het beredeneerde aanbod in de onderbouw kan versterkt worden,
zodat het beter aansluit bij de ontwikkeling van het jonge kind.
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Wat gaat goed?
De school zorgt voor een veilig klimaat voor de leerlingen en een
prettige sfeer in de groepen. De schoolleiding heeft plannen opgesteld
om het onderwijs te verbeteren.
De school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de veiligheid van
de leerlingen.
Het beeld dat de schoolleiding heeft over de school komt in grote
lijnen overeen met hetgeen wat wij hebben aangetroffen in de school.
Hiermee toont de schoolleiding haar reflectievermogen.

Vervolg
Binnen een jaar na vaststelling van dit rapport zal een
herstelonderzoek worden uitgevoerd op de school.
Naast dit onderzoek op de Prins Hendrikschool hebben wij in deze
periode een vierjaarlijks onderzoek gedaan bij het bestuur van de
school, SCBOLL. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website
van de inspectie.
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1 . Opzet van het
kwaliteitsonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 maart 2022 op de Prins
Hendrikschool een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.
Voorafgaande hieraan heeft de Inspectie van het Onderwijs in de
periode februari/maart 2022 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij
SCBOLL. Uit de expertanalyse die we aan het begin van dit onderzoek
hebben gemaakt en uit de zelfevaluatie van het bestuur blijken risico's
in de basiskwaliteit op de Prins Hendrikschool. Daarnaast constateren
we dat deze school in het verleden vaker risico's heeft laten zien.
Daarom hebben we de kwaliteit van de Prins Hendrikschool
onderzocht en hebben we dit kwaliteitsonderzoek tevens gebruikt ter
verificatie binnen het vierjaarlijks onderzoek binnen SCBOLL. Het
onderzoeksrapport van dit onderzoek bij het bestuur is te vinden op
de website van de inspectie.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 PO. We
hebben de zelfevaluatie die het bestuur heeft gedaan gebruikt als
informatiebron.
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben
beoordeeld tijdens dit onderzoek.
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Standaard

onderzocht

OP Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

●

OP4 Onderwijstijd
OP6 Afsluiting
VS Veiligheid en Schoolklimaat
VS1 Veiligheid

●

VS2 Schoolklimaat

●

OR Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Visie, ambities en doelen

●

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met directie,
leerlingen, leraren en ouders.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over de Prins Hendrikschool bij ons
binnengekomen die opvolging vereisen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.
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2 . Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij de Prins Hendrikschool.

Conclusie

De kwaliteit van het onderwijs op de Prins Hendrikschool beoordelen
we als Onvoldoende.
Dit schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond
de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het
funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet
beoordeeld op de resultaten (standaard OR1). Het gaat dan om de
resultaten van onder meer de eindtoets.
Omdat we de onderwijsresultaten niet beoordelen, beoordelen we de
kwaliteit van het onderwijs op basis van de kwaliteit van het
onderwijsproces en de borging daarvan via het systeem van
kwaliteitszorg.
Deze werkwijze betekent tevens dat we bij de bepaling van het
eindoordeel de beslisregels in geval van niet te beoordelen resultaten
gebruiken – zie paragraaf 6.5.2 van het Onderzoekskader 2021 voor
het primair onderwijs.
In de Prins Hendrikschool hebben we risico’s gesignaleerd zowel
binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces en dan specifiek binnen
de standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) en binnen het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie, bij de standaard
Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) van de school.
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Afspraken over vervolgtoezicht

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Aanbod (OP1)
Het aanbod van actief burgerschap
en sociale cohesie is in onvoldoende
mate een onderdeel van een
doorgaande lijn in alle groepen
(artikel 8, derde lid, WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat het
aanbod van actief burgerschap en
sociale cohesie een ondeel wordt van
een doorgaande lijn in alle groepen.

In het eerste kwartaal van 2023
voeren we een herstelonderzoek uit.
Dan onderzoeken wij of de
tekortkomingen zijn opgeheven.

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
(OP2)
Het onderwijs is in onvoldoende
mate afgestemd op de voortgang in
de ontwikkeling van leerlingen
(artikel 8, eerste lid, WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat het
onderwijs op de school in voldoende
mate wordt afgestemd op de
voortgang in de ontwikkeling van
leerlingen.

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
(OP2)
De school werkt niet herkenbaar en
gestructureerd aan de bestrijding
van achterstanden (artikel 8, elfde
lid, WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school herkenbaar en gestructureerd
werkt aan de bestrijding van
achterstanden

Uitvoering en kwaliteitscultuur
(SKA2)
De zelfstandige
verantwoordelijkheid en
zeggenschap van de leraren is nog
onvoldoende ontwikkeld en
vastgelegd (artikel 31a, eerste tot en
met derde lid, WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
zelfstandige verantwoordelijkheid
van de leraren is ontwikkeld en
vastgelegd.

Uitvoering en kwaliteitscultuur
(SKA2)
Het bestuur beschikt niet bij elk
personeelslid waarvoor
bekwaamheidseisen gelden over
geordende gegevens over de
bekwaamheid en het onderhouden
daarvan (artikel 32b en artikel 34a,
WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
bekwaamheidsdossiers van de
personeelsleden op orde en actueel
zijn.

Tekortkoming

De reden dat wij zelf onderzoek doen naar herstel is dat we
constateren dat het bestuur in de voorgaande periode onvoldoende in
staat was de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
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3 . Resultaten kwaliteitsonderzoek
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de
resultaten van het onderzoek bij de Prins Hendrikschool.

3.1. Onderwijsproces

Aanbod (OP1)
We beoordelen de standaard Aanbod als Voldoende, met daarbij een
herstelopdracht op het gebied van actief burgerschap en sociale
cohesie.
De school biedt een op de kerndoelen gebaseerd aanbod, dat ook de
referentieniveaus taal en rekenen omvat. De school moet het aanbod
voor actief burgerschap en sociale cohesie nog verder uitwerken. We
zien nog in onvoldoende mate dat het aanbod ook daadwerkelijk een
onderdeel is van een doorgaande lijn in alle groepen (artikel 8, derde
lid, WPO). Ook moet wat de leerlingen hebben geleerd van deze
lessen worden gevolgd en vastgelegd. Hiervoor geven wij een
herstelopdracht.
Verder geeft de school in de zelfevaluatie aan dat het beredeneerd
aanbod en het extra taalaanbod beter kan worden weggezet om aan
de behoeften van de populatie te voldoen. Dit om zo een taalaanbod
te realiseren dat gericht is op het wegwerken van de achterstanden.
Tot slot verdient het versterken van het beredeneerde aanbod in de
onderbouw aandacht, zodat het beter aansluit bij de ontwikkeling van
het jonge kind.

Zicht op ontwikkeling (OP2)
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen we als Onvoldoende.
We zien dat de school de ontwikkelingen van de leerlingen volgt, maar
daarnaast hebben we ook gezien dat vervolgens niet in alle gevallen
analyses zijn gemaakt en passende begeleiding en extra
ondersteuning is geboden.
De school gebruikt een leerling- en onderwijsvolgsysteem voor het
verzamelen en vastleggen van (toets) informatie. Een onderdeel van
dit systeem zijn de groepsoverzichten die worden gemaakt om
leerlingen in beeld te krijgen en de ondersteuning en de
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onderwijsbehoeften die ze hebben duidelijk te krijgen. Deze
overzichten krijgen steeds meer vorm, maar we zien grote verschillen
in de wijze waarop leerlingkenmerken worden omschreven en welke
leerlingkenmerken worden genoteerd. Zeker in de onderbouw is dit
een punt van aandacht, de wijze waarop leerlingkenmerken en
onderwijsbehoeften zijn omschreven doen geen recht aan de
leerlingen en zorgen niet voor een eenduidige en duidelijke analyse
van onderwijsbehoeften. Dat maakt ook dat de redenen waarom
leerlingen zijn gedoubleerd niet duidelijk zijn en in de verantwoording
niet zijn geobjectiveerd. Dit heeft tot gevolg dat er relatief veel
leerlingen zijn blijven zitten zonder dat er een plan is gemaakt om de
mogelijke achterstanden te verkleinen. De school geeft daarnaast aan
dat de reflectie op het eigen handelen bij de analyse van de toetsen
verder kan worden versterkt.
In een aantal gevallen hebben we vastgesteld dat het onderwijs in
onvoldoende mate is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling
van leerlingen (artikel 8, eerste lid, WPO). We hebben geconstateerd
dat wanneer individuele leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van
het onderwijs, de school in onvoldoende mate geanalyseerd heeft
waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen
hiervoor zijn. Vervolgens is niet bepaald wat er nodig is om op de
achterstanden in de ontwikkeling van leerlingen in te spelen. Tot slot
heeft de school geen gestructureerde begeleiding en ondersteuning
kunnen aanbieden aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand
om het onderwijs te kunnen doorlopen. Dit heeft tot resultaat dat de
school niet herkenbaar en gestructureerd werkt aan de bestrijding van
achterstanden (artikel 8, elfde lid, WPO).

Pedagogisch-didactisch Handelen (OP3)
We beoordelen de standaard Pedagogisch-didactisch handelen als
Voldoende. Samen met een observant van de school, zijn lessen
bezocht in zes groepen, om daar een beeld te krijgen van de kwaliteit
van het pedagogisch-didactisch handelen. We stelden vast dat de
kwaliteit divers was, maar op schoolniveau beoordelen we het
didactisch handelen als Voldoende.
Over het algemeen stelde het pedagogisch-didactisch handelen van
de leraren de leerlingen in staat om te leren en zich te ontwikkelen.
Binnen de meeste groepen heerste een rustige en vriendelijke sfeer en
waren de leerlingen over het algemeen actief betrokken. Een
aandachtspunt ligt op het gebied van het afstemmen van de instructie
en begeleiding op de onderwijsbehoeften van groepen en individuele
leerlingen, dit hebben we omschreven bij de standaard Zicht op
ontwikkeling.
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3.2. Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid (VS1)
We beoordelen de standaard Veiligheid als Voldoende. De school
zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen. De school monitort
de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school jaarlijks
met een gestandaardiseerd instrument. Wanneer er opvallende
resultaten uit deze monitoring komen, analyseert de school deze
resultaten en stelt zij vervolgens een actieplan op.
Schoolklimaat (VS2)
De standaard Schoolklimaat beoordelen we als Voldoende. De school
heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale
en maatschappelijke competenties. Tijdens de observaties gedurende
de onderzoeksdag was er in het merendeel van de groepen sprake van
een ondersteunend pedagogisch klimaat en een vriendelijke sfeer. De
school geeft aan dat het betrekken van de leerlingen in het maken van
gedragsregels nog een aandachtspunt is.
Tijdens de gesprekken met ouders en leerlingen werd duidelijk dat de
beleving van het welbevinden van de leerlingen op school over het
algemeen op orde lijkt.

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

Visie, ambitie en doelen (SKA1)
We beoordelen de standaard Visie, ambitie en doelen als Voldoende.
Er is veel wisseling geweest in de aansturing van de school. Dat heeft
gevolgen gehad voor de continuïteit. Het huidige managementteam is
bezig om de voorwaarden in te richten om de onderwijskundige
ambities en doelen te bereiken. Daar zijn flinke stappen in gezet, maar
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de uitwerking verdient nog aandacht. De schoolleiding heeft een
stelsel van kwaliteitszorg ingericht en daarbij zijn
verbetermaatregelen vastgesteld. Deze verbetermaatregelen worden
gestructureerd weggezet in het jaarplan. De doelen die zijn gesteld
kunnen concreter worden geformuleerd. Vervolgens dienen er
duidelijke afspraken te worden gemaakt in het team om deze doelen
te kunnen halen.
De aansluiting van de visie, ambities en doelen van de school op die
van haar bestuur ontbreekt voor een groot deel, dit is meegenomen in
het vierjaarlijks onderzoek bij SCBOLL.

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2)
We beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als
Onvoldoende. Op dit moment is er nog geen sprake van een cultuur
waarbinnen de school de doelen voor goed onderwijs realiseert die
voortkomen uit haar visie en ambities. Daarnaast moet het team nog
meer in staat gesteld worden om te leren van en met elkaar.
Op dit moment wordt de beoordeling van de onderwijsprestaties van
de leerlingen voor een groot deel uitgevoerd door de intern
begeleider. Ook de inrichting van de vakinhoudelijke, vakdidactische
en pedagogische processen wordt op dit moment voor het grootste
deel bepaald door het managementteam. De zelfstandige
verantwoordelijkheid van de leraren is hierbij nog onvoldoende
ontwikkeld en niet vastgelegd in een professioneel statuut (artikel 31a,
eerste tot en met derde lid, WPO).
Daarnaast zijn de bekwaamheidsdossiers van de teamleden waarin de
gegevens betreffende deskundigheidsbevordering en de
bekwaamheid van het personeel zijn geborgd niet volledig en actueel
(artikel 32b en artikel 34a, WPO). Deze bekwaamheidsdossiers van de
teamleden moeten verder worden ontwikkeld en ingericht.

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3)
We beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog als
Voldoende. De school evalueert en analyseert of zij de doelen
realiseert en verantwoordt zich daarover. De schoolleiding analyseert
en beoordeelt de uitkomsten van de evaluatie en verwerkt deze
wanneer nodig in het (verbeter)beleid, zodat dit bijdraagt aan
ontwikkeling en verbetering van het onderwijs.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de
onderwijskwaliteit:
Terugblik Prins Hendrik
November 2021 heeft de inspectie aangegeven graag kennis te maken
met de interim bestuurder die eind oktober 2021 gestart is. Ook is
door de inspectie aangegeven in 2022 het vierjaarlijks
bestuursonderzoek uit te gaan voeren.
Tijdens het kennismakingsgesprek op 10 januari jl. met de inspecteur
is aangegeven dat de kwaliteit van het onderwijs binnen twee van de
scholen niet tot zorgen leidt. We hebben gemeld dat het
kwaliteitssysteem op de Prins Hendrik niet als voldoende te
beoordelen is.
Dit verbaasde de inspecteur daar er op de Prins Hendrik in 2018 (en
2014) ook een onvoldoende beoordeling is geweest op OP2 (zicht op
ontwikkeling). Ook moest er toen een verbetertraject plaats vinden op
OP3 (didactisch handelen) op de onderdelen (kwaliteit van de
instructie en het aansluiten bij de onderwijsbehoefte).
In juli 2019, tijdens het herstelonderzoek, is aangetoond dat er zicht
was op de ontwikkeling waardoor onderwijs en kwaliteit goed
gemonitord werden.
We hebben de documenten van 2018-2019 geordend om daarmee
beter zicht te krijgen op wat er in dat jaar gedaan is en in het
herstelonderzoek als voldoende beoordeeld is en waarom het nu niet
op orde is.
Tijdens deze onderzoeksfase hebben we het volgende geanalyseerd
en ook gepresenteerd aan de inspectie tijdens het startgesprek op 8
februari jl.
• De Prins Hendrik heeft van september 2019 tot januari 2021 geen
eigen directeur gehad. Taken werden opgepakt door een
waarnemend directeur (die vervolgens uitviel). Een teamlid heeft
daarop een deel van de directietaken op zich genomen en er was
ook sprake van een tijdelijk waarneming (vier maanden) door de
directeur van de Rank.
• Er is van augustus 2019 tot maart 2020 geen Ib’er geweest.
• De leerkracht die het voortouw nam met betrekking tot kwaliteit
van onderwijs heeft tijdens het herstelonderzoek in gesprekken
met inspectie een ontwikkeling laten zien.
Gebleken is dat deze kennis en werkwijze onvoldoende gedeeld is
met het team.
• Elke leerkracht werkt volgens een eigen systeem. Door het
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•

•

•
•
•

ontbreken van goede samenwerking en overleg binnen het team
is er onvoldoende aandacht voor doorgaande lijnen.
De toenmalig versnipperde positionering van de school in het
nieuwe gebouw heeft ertoe bijgedragen dat samenwerking
moeizaam te realiseren was.
De Prins Hendrik is groepsplanloos gaan werken. Het logboek dat
daarvoor in de plaats kwam, blijkt niet toereikend voor het
dagelijkse monitoren.
De Prins Hendrik heeft te maken met een daling van het aantal
leerlingen.
De zelfevaluatie (directeur en ib’er) van februari 2022 toonde op
het gehele waarderingskader meerdere tekortkomingen.
Het team heeft behoefte aan kennis en vaardigheden op zowel
didactisch als pedagogisch gebied.

Het risico- onderzoek van de inspecteurs op 15 maart jl. bevestigde de
constateringen van het huidige bestuur.
Wat we al opgepakt hebben
• Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met het team waarin het
rapport, de beoordeling van de inspectie en de verbeterpunten
benoemd en besproken zijn.
• Twee leerkrachten hebben ervoor gekozen onze organisatie te
verlaten voor een functie elders. De leerkrachten die blijven
hebben hun commitment voor het verbeterproces uitgesproken.
• Er zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met leerkrachten waarbij
wordt gekeken of werkbegeleiding en scholing een bijdrage kan
leveren aan de verdere ontwikkeling van hun vakbekwaamheid.
• Er zijn gezamenlijke themadagen en studiedagen gepland met de
andere twee scholen van SCBOLL met als thema ‘goed onderwijs
mag geen toeval zijn’.
• Er is externe begeleiding ingehuurd voor traject ‘goed onderwijs
mag geen toeval zijn’. De Prins Hendrik krijgt daarbij extra
ondersteuning om te werken aan een doorleefd
gemeenschappelijk kwaliteitsdenken en werken.
• De gemandateerd bestuurder (Onderwijs en Kwaliteit) geeft
ondersteuning aan de directie en ib'er van de Prins Hendrik. Zij
sluit aan bij vergadering en gesprekken waarbij continue
aandacht is voor het samen evalueren en reflecteren op
onderwijs en kwaliteit.
• Er is een ouderavond gepland om ouders te informeren over de
uitkomsten van dit rapport en onze verbeteragenda met hen te
delen.
De eerste resultaten
Het vullen van de kwaliteitskaarten heeft geleverd dat er heldere
afspraken zijn gemaakt over de doorgaande lijn. Deze worden in de
bouwvergaderingen nabesproken met elkaar.
Ook voor de logboeken liggen de afspraken nu op één lijn en deze
worden door de directeur gecontroleerd.
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Inspectierapport
Het rapport naar aanleiding van het bezoek van de inspecteurs aan de
Prins Hendrik en het daaropvolgende bestuursgesprek was geen
verrassing. Het is wel pijnlijk te zien dat het deze school nog niet
gelukt is de onderwijskwaliteit voldoende beoordeeld te krijgen.
De gesprekken met en de bezoeken van de inspecteurs hebben wij
allen als positief ervaren. Wij willen onze waardering uitspreken voor
de wijze waarop het rapport is vormgegeven. Uw analyse biedt
aanknopingspunten ter verbetering van de aansturing op de
onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur om ook in de toekomst goed
onderwijs te blijven verzorgen.
Het is niet makkelijk voor eenieder te onderkennen dat de kwaliteit
van het onderwijs op de Prins Hendrik niet op orde is, maar het is
goed te weten waaraan samen hard gewerkt dient te worden.
Wij zetten in op een doorgaande lijn en een stevige borging om
daarmee te bereiken dat er sprake is van duurzame
kwaliteitsontwikkeling. Bovenstaande inzet is in lijn met de opdracht
die we ons als SCBOLL gesteld hebben.
Wij onderschrijven de inhoud en opdracht die wij van de inspectie
gekregen hebben, deze sluit geheel aan bij onze eigen analyse en de
opdracht die we ons zelf stellen.
Charlotte van Zuijlen, directeur-bestuurder a.i. SCBOLL
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

