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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 Vereniging Willem de 
Zwijgerschool voor Christelijk Onderwijs. We hebben onderzocht of 
het bestuur op de enige school 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 van de Willem de Zwijgerschool zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit. Ook zijn er afspraken gemaakt om het onderwijs 
verder te ontwikkelen. Het bestuur wil dat de school een wereldplek 
is, met een uitdagende omgeving voor de kinderen om te groeien en 
te leren. De leraren houden rekening met de talenten van leerlingen 
en zijn hierin voldoende geschoold. We hebben gesprekken gevoerd 
met de directie, de intern begeleider, de Raad van Toezicht en de 
medezeggenschapsraad. Iedereen heeft zijn waardering uitgesproken 
over de werkwijze van het bestuur en het beleid dat zichtbaar is in de 
school. Samen met de directie en leraren zoekt het bestuur naar 
mogelijkheden om het onderwijs voor de leerlingen steeds beter te 
maken. De school brengt regelmatig de kwaliteit van het onderwijs, 
de resultaten en het welbevinden in kaart en geeft dit door aan het 
bestuur. Het bestuur stuurt de informatie naar de Raad van Toezicht 
om te laten zien hoe het op de school gaat. Tot slot constateren we 
dat het bestuur financieel gezond is. Het bestuur weet hoeveel geld 
het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed 
onderwijs. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur en de school voldoen aan de wet. Er zijn daarom geen 
onderdelen die vanuit de wettelijke eisen vragen om verbetering. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur weet goed wat er beter kan op de school. Dit heeft het 
bestuur aangegeven in de bestuursrapportages en het jaarverslag. Wij 
vinden het daarom niet nodig om aan te geven wat beter kan. 
 
Vervolg 
Vier jaar na dit onderzoek voert de inspectie opnieuw een onderzoek 
uit. 

Bestuur: Vereniging Willem de 
Zwijger voor Christelijk Onderwijs 
Bestuursnummer: 72100 

School onder bestuur: Willem de 
Zwijgerschool 
 
Totaal aantal leerlingen: 450 
(Teldatum: 1 oktober 2018) 
 
BRIN: 06UW-C1 
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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 de periode van 12 september 2018 tot en met 27 
november 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de 
Vereniging Willem de Zwijgerschool voor Christelijk Onderwijs. 
 
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 school, 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 school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- 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. 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Om deze standaarden te kunnen beoordelen doen we niet alleen 
onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken we 
tevens de onderwijskwaliteit van de school waarvoor het 
verantwoordelijk is. Op schoolniveau hebben we in november 2018 de 
Willem de Zwijgerschool bezocht. We beschouwen de resultaten van 
dit onderzoek als een 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 en het beleidsthema van het bestuur. 
 
Tijdens het startgesprek op 24 september 2018 heeft het bestuur als 
beleidsthema aangegeven: ‘De goede begeleiding aan alle leerlingen’. 
Het bestuur geeft aan dat goede begeleiding een belangrijke pijler van 
het onderwijs is. Bij de verificatie van het thema gebruiken we uit het 
waarderingskader 2017 de standaarden ‘Aanbod’ (OP1) en ‘Zicht op 
ontwikkeling’ (OP2). De standaarden verifiëren we vanuit drie 
invalshoeken: 
 

1. Wat is ons kwaliteitsoordeel? 
2. In hoeverre komt het beeld van het bestuur overeen met ons 

beeld? En wat betekent dit voor ons oordeel op Kwaliteitszorg en 
Ambitie op bestuursniveau? 

3. In hoeverre zien we binnen deze standaarden, de sturing van het 
bestuur terug? En wat betekent dit voor ons oordeel op 
Kwaliteitszorg en ambitie? 

 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek is 
ingericht. De informatie over de kwaliteit van de school betrekken we 
bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. Aangegeven 
is welke standaarden zijn onderzocht op de school. Ook is aangegeven 
welk type onderzoek is ingezet. 
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Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en 
leraen en hebbe verschillende lessen kort bezocht. 
  
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 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 resultaten van het verificatieonderzoek. 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 
bestuurs/directieniveau 

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 het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. 
 
In onderstaande figuren 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. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
Deze vraag kunnen we positief beantwoorden. Het bestuur zorgt dat 
het onderwijs op de Willem de Zwijgerschool van voldoende kwaliteit 
is, stuurt waar nodig op verbeteringen en zorgt voor deugdelijk 
financieel beheer. 
 
De Willem de Zwijgerschool heeft een kwaliteitszorgsysteem met een 
kwaliteitszorgcyclus. De directeur van de school vormt de schakel met 
het bestuur en verantwoordt zich jaarlijks aan het bestuur door een 
kwaliteitsmonitor. Daarnaast zijn er vijf clusters waarin werkgroepen 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, de 
onderwijshuisvesting, het personeel, organisatie en de financiën. 
Twee bestuursleden participeren in deze clusters en hebben op deze 
manier informatie van de werkvloer over  het onderwijs. Ook zijn de 
verantwoordelijkheden en taken helder vastgelegd en alle 
betrokkenen houden zich hier aan. Verder laat het bestuur zich door 
de medezeggenschapsraad informeren. 
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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 de drie deelvragen. 

Het bestuur 
heeft goed 
zicht op de 
kwaliteit van 
het onderwijs 
 

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 of een 
waardering op de drie standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze 
oordelen of waarderingen geven we een kwalitatieve beschrijving van 
het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
We hebben de standaard ‘Kwaliteitszorg’ als goed gewaardeerd. Het 
bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de 
school, omdat het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg heeft dat op 
schoolniveau is ingericht. Het bestuur maakt gebruik van verschillende 
informatiebronnen om de onderwijskwaliteit van de school aan te 
sturen, zoals gesprekken met het managementteam van de school, 
gesprekken met de medezeggenschapsraad, verslagen van de clusters, 
de kwaliteitsmonitor en het jaarverslag. 
 
Daarnaast heeft de school voor de eigen aspecten van het onderwijs 
ambities en doelen vastgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van het 

welbevinden van de leerlingen, vaardigheden die leerlingen in de 21e 

eeuw nodig hebben, het bevorderen van de sociale cohesie en actief 
burgerschap en het didactisch handelen van de leraren. Ook heeft de 
school hoge verwachtingen van de leerlingen, die concreet zijn 
gemaakt in ambitieuze doelen voor de opbrengsten. 
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Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Wij beantwoorden deze vraag positief en waarderen de standaard 
‘Kwaliteitscultuur’ als goed.  Het bestuur spant zich met succes in om 
de professionaliteit op bestuursniveau en op schoolniveau te 
bevorderen. Het bestuur voldoet daarmee aan de wettelijke eisen en 
is er bovendien in geslaagd om breed draagvlak binnen alle 
geledingen voor de onderwijskundige koers te realiseren. Tijdens het 
verificatieonderzoek op de school hebben we gezien en gehoord dat 
er draagvlak is voor de visie en missie van het bestuur. Zo hebben het 
management, een afvaardiging van de leraren en ouders hun 
waardering uitgesproken voor de krachtige aansturing van het 
bestuur. Voorts heerst er op de school een professionele cultuur en is 
er een duidelijke focus op verhoging van de opbrengsten. Hiervoor zijn 
er scholingen geweest voor de didactische vaardigheden van leraren, 
begrijpend lezen, seksualiteit en diversiteit, techniek en wetenschap 
en het onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Tot slot 
constateren we dat het bestuur de taken en verantwoordelijken laag 
in de organisatie legt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vijf clusters, 
die de basis leggen voor het schoolbeleid en de hoofdlijnen van het 
bestuursbeleid. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
Wij beantwoorden deze vraag positief en waarderen de standaard 
‘Verantwoording en dialoog’ als goed. Jaarlijks stelt het bestuur een 
jaarverslag en begroting op, dat met alle geledingen wordt besproken, 
wordt vastgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad 
van Toezicht. De school verantwoordt zich middels rapportages, de 
veiligheids- en tevredenheidspeilingen onder leraren, leerlingen en 
ouders en twee maal per jaar met de kwaliteitsmonitor. Hierin 
beschrijft de school de kwaliteit van het onderwijs, de leeresultaten 
van de leerlingen en ontwikkelingen in de school. Er zijn diverse 
overlegmomenten tussen bestuur en directie om de 
schoolontwikkelingen te bespreken en afspraken te maken. Zo zijn er 
acht overlegmomenten per jaar met de clusters, eenmaal per maand 
een overleg met de directie van de school, tweemaal per jaar 
bestuursoverleg zonder de directie en een overleg met de 
medezeggenschapsraad. Het bestuur legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht en uiteindelijk aan de algemene ledenvergadering 
van de vereniging. Daarnaast is de school in constant in gesprek met 
de ouders over leerresultaten van de leerlingen en de kwaliteit van het 
onderwijs. De school heeft regelmatig contacten met scholen voor 
vootgezet onderwijs over de ex-leerlingen. De feedback van de school 
van voortgezet onderwijs gebruikt de directie om, bijvoorbeeld, het 
aanbod aan te passen. 
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Bestuursthema 
Het thema van het bestuur dat we geverifieerd hebben op de school is 
‘De goede begeleiding aan alle leerlingen’. Het bestuur geeft aan dat 
het een belangrijke pijler van het onderwijs is. De leerlingen die een 
extra zetje nodig hebben, krijgen hulp in de klas en buiten de klas van 
de onderwijsassistent óf een remedial reacher. Daar waar het extra 
ondersteuning op sociaal-emotionele ontwikkeling betreft, geeft 
de gedragsspecialist hulp. 
 
Het thema van het bestuur is zichtbaar op de school en de directie en 
leraren hebben de vrijheid om dit thema op eigen wijze gestalte te 
geven. De school heeft aanbod op maat voor alle leerlingen en het 
aanbod is passend bij de begeleiding van de leerlingen. De kinderen 
die moeite hebben met een bepaald onderdeel van het aanbod krijgen 
extra oefeningen. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben, 
krijgen dat ook. De leraren zijn de beoordelaar en aanjager van het 
onderwijs en houden in de lessen rekening met de talenten van de 
leerlingen. Ook is stevig ingezet op het analyseren van de prestaties 
van de leerlingen en het realiseren van de hoge ambities in alle 
groepen en op alle niveaus. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

4,21 6,11 5,39 6,15 6,19 6,21 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,79 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Weerstandsvermogen < 5% 42,7 45,46 47,43 43,54 43,49 43,48 

Huisvestingsratio > 10% 
 

7,83 8,56 7,54 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 10,33 -0,96 4,58 0,41 0,34 0,24 

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. 

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. 

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 balanscijfers 
voor de toekomstige jaren bijgewerkt worden. Deze bijgewerkte 
cijfers in de prognose van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen 
we niet aan in het jaarverslag over 2017. We verzoeken het 
bestuur aandacht te besteden aan het meerjarig cijferbeeld in het 
eerstvolgende jaarverslag. 
 
Naast deze elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond 
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van de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven 
wij het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren 
door in de meerjarenbegroting en bij de toelichting van de 
risicobeheersing en risicomaatregelen een duidelijke verbinding te 
laten zien met de strategische doelstellingen van het bestuur. 
 
 
 

Financiële 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.  

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid bij de  Vereniging 
“Willem de Zwijgerschool” voor Christelijk Onderwijs te Scheveningen. 
als voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij de Vereniging “Willem de 
Zwijgerschool” voor Christelijk Onderwijs te Scheveningen leidt de 
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

We hebben het verficatieonderzoek op de Willem de Zwijgerschool 
uitgevoerd. Tijdens het  onderzoek hebben we het thema van het 
bestuur geverifieerd. Onze bevindingen over het thema presenteren 
we in hoofdstuk 2 ‘Resultaten onderzoek op bestuursniveau’. 

3.1. Basisschool Willem De Zwijger 

Op de Willem de Zwijgerschool hebben we de standaarden ‘Aanbod’ 
(OP1) en ‘Zicht op Ontwikkeling’ (OP2) onderzocht en geverifieerd. 

De school wil 
dat de 
leerlingen 
wereldburgers 
worden 

Het aanbod is toekomstgericht en op maat voor de leerlingen 
We hebben het aanbod als goed gewaardeerd, omdat de school het 
aanbod op een doordachte manier op maat maakt voor de leerlingen. 
Zo is er een aanbod voor de culturele ontwikkeling en worden 
leerlingen in de gelegenheid gesteld om competenties en 

vaardigheden te ontwikkelen die betrekking hebben op de 21e eeuw. 
Hierbij houdt de school rekening met de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en volgt het bestuursbeleid. Verder bereidt de 
school de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en wil dat de 
leerlingen wereldburgers worden. Hiervoor zijn er lessen over 
wereldburgerschap, sociale cohesie en actief burgerschap. Het aanbod 
voor de leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn is verrijkt met 
projectonderwijs, Chinees, Spaans uitdagend rekenen en schaken. 
Hierdoor houdt de school rekening met de talenten van leerlingen en 
biedt een breed aanbod waarin zij uitdaging biedt voor leerlingen die 
meer kunnen. 
 
De school volgt de ontwikkeling op meerdere gebieden 
We hebben de standaard ‘Zicht op ontwikkeling’ als goed 
gewaardeerd, omdat de school de ontwikkeling van de leerlingen 
breed volgt en dit in alle groepen op uniforme wijze uitvoert. Naast 
taal, rekenen, lezen en de sociaal-emotionele  ontwikkeling brengt de 
school ook de resultaten en de prestaties van andere gebieden in 
kaart, bijvoorbeeld van het project onderwijs, techniek en wetenschap 
en de creatieve vakken. Verder constateren we dat de leerlingen die 
een extra zetje nodig hebben begeleiding in de klas of remedial 
teaching krijgen. Ook is er ondersteuning voor de leerlingen ten 
aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de 
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begeleiding van leerlingen analyseren de leraren alle data en gegevens 
van de leerlingen. Vervolgens worden de leerlingen ingedeeld in drie 
niveaus. Het aanbod en de organisatie van de lessen zijn op basis van 
deze niveaus ingericht. De leerlingen die moeite hebben met het leren 
worden met intensieve oefeningen en instructie zo lang mogelijk 
binnen het basisprogramma van het leerjaar gehouden. Als dit toch 
niet lukt, stellen de leraren voor deze leerlingen een individueel 
handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief op. Leerlingen die het 
reguliere programma snel en met een goed resultaat doorlopen, 
krijgen een aanbod van verrijkende projecten en activiteiten. 
Hoewel deze standaard als ‘goed’ is gewaardeerd, kan de school het 
differentiëren in de klas voor leerlingen die extra hulp nodig hebben 
versterken door de doelen voor deze leerlingen nog meer te laten 
aansluiten bij hun onderwijsbehoeften, zoals dit nu al gebeurt voor 
leerlingen die meer kunnen. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij 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. 
 
Het team, de directie, het bestuur, de MR, de RvT, de ouders en de 
leerlingen van de Willem de Zwijgerschool zetten zich allemaal in om 
er voor te zorgen dat onze school een wereldplek om te groeien en te 
werken is. De focus van het bestuur ligt daarbij op de kwaliteit van het 
onderwijs en de financiële gezondheid van de school. Het bestuur is 
erg blij met de uitkomsten van het inspectierapport. En ziet hierin een 
bevestiging dat de school op de goede weg is. Daarnaast zien wij ook 
de uitdaging om dit niveau de komende jaren te behouden en blijven 
ons optimaal inzetten om waar mogelijk verbeteringen aan te 
brengen. 
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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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