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Samenvatting 

In de periode van mei 2021 tot juli 2021 hebben wij een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Stichting openbaar primair onderwijs 
Apeldoorn (vanaf nu: Leerplein055), waarbij wij tekortkomingen 
hebben geconstateerd. We hebben met het bestuur afspraken 
gemaakt om de kwaliteit op het gebied van de kwaliteitszorg, de 
financiële verantwoording en de verantwoording en dialoog met 
interne en externe stakeholders te verbeteren en de vastgestelde 
tekortkomingen op te heffen. Wij hebben de kwaliteit in de periode 
van oktober 2022 tot december 2022 opnieuw beoordeeld. We 
beoordelen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie 
van Leerplein055 nu als Voldoende. 
  
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft samen met de scholen hard gewerkt aan de 
verbetering van de kwaliteit op bestuursniveau en op schoolniveau. Er 
is veel werk verricht en alle tekortkomingen zijn hersteld. Zo ook voor 
het jaarverslag. 
  
Het bestuur heeft de visie samen met de scholen helder verwoord en 
deze visie is vertaald naar kwaliteitsdoelen. De sturing van het bestuur 
is op orde. Daar waar nodig anticipeert het bestuur adequaat door 
gerichte verbeterinterventies in te zetten. Zowel het bestuur als de 
scholen hebben nu continu de focus op het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Het lukt hen steeds beter om naar hun eigen 
handelen te kijken en daar conclusies aan te verbinden. 
 
Het bestuur zorgt voor een planmatige uitvoering van het systeem van 
kwaliteitszorg door onder andere regelmatig gesprekken met alle 
scholen te voeren over de onderwijskwaliteit op de scholen. Het zicht 
dat het bestuur op deze kwaliteit heeft, is sterk verbeterd. 
  
Tussen de scholen ontstaat meer verbinding waardoor de 
mogelijkheid voor het delen van kennis en het uitwisselen van 
ervaringen vergroot wordt. Het netwerk van intern begeleiders is 
versterkt en er is aandacht voor de professionalisering van de 
personeelsleden.  
 
Binnen de evaluatie, verantwoording en dialoog zijn mooie 
ontwikkelingen doorgevoerd. Het bestuur evalueert de opgestelde 
doelen en verbindt er vervolgacties aan indien resultaten daarom 

Bestuur: Stichting openbaar primair 
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Aantal scholen onder bestuur: 24 
scholen 
 
Totaal aantal leerlingen: 3600 
 
Lijst met scholen waarbij we 
verificatie-activiteiten hebben 
uitgevoerd: 
17SP Basisschool Meester Lugtmeijer 
17UB Dalton Basisschool De Horst  
17RQ Basisschool De Eendracht 
17ZF Basisschool Beekbergen 
 
Lijst met scholen met een 
herstelonderzoek 
17MS Basisschool Sprengenpark 
17UG Basisschool De Bongerd 
17RD Basisschool De Rietendakschool 
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vragen. Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag; zo ook de 
Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 

Het bestuur organiseert dialogen met onder andere personeel, ouders 
en de Raad van Toezicht om veel input te krijgen voor nieuw beleid of 
het bijstellen van bestaand beleid. 
 
Wat kan beter? 
De doelen in diverse documenten kunnen scherper en duidelijker 
waardoor evalueren gerichter kan plaatsvinden. Het bestuur is zich 
hiervan bewust. 
 
Het bestuur kan meer aandacht besteden aan de wijze van monitoring 
van resultaten op burgerschap ten aanzien van de sociale en 
maatschappelijke competenties van de leerlingen. 
 
Het bestuur kan meer aandacht besteden aan het borgen van 
afspraken en de wijze waarop de expertise binnen de stichting 
behouden kan blijven. Nu ligt een deel van de expertise bij externen 
die enkele scholen ondersteunen. 
    
De verantwoording van de eindresultaten kunnen toegankelijker voor 
derden in de schoolgidsen van de scholen. Tevens kan er meer 
aandacht zijn voor de duiding van deze resultaten. 

De toelichting die gegeven is op de meerjarenbalans en de 
meerjarenstaat van baten kan uitgebreider. 
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Wat moet beter? 
Het bestuur moet er voor zorgen dat de scholen voldoen aan de wet 
op burgerschap. Dat is nu niet het geval waardoor we een 
herstelopdracht geven aan het bestuur (artikel 8, derde lid, WPO).  Het 
aanbod voor burgerschap moet doelgericht, in samenhang en 
planmatig vorm krijgen op de scholen. 
 
Vervolg 
Het bestuur van Leerplein055 valt onder het reguliere vierjaarlijks 
toezicht. Dat houdt in dat we over vier jaar weer een onderzoek 
uitvoeren bij dit bestuur tenzij er redenen zijn dit eerder te doen 
vanwege risico's in de kwaliteit van het onderwijs. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Besturing, Kwaliteitszorg en ambitie Besturing, Kwaliteitszorg en ambitie 

BKA1 Visie, ambities en doelen ● 

BKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de periode oktober 2022 - 
november 2022 een herstelonderzoek uitgevoerd bij Leerplein055 
naar aanleiding van tekortkomingen die we hebben geconstateerd in 
het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen in de periode 
mei 2021 - juli 2021. In dit onderzoek staat het herstel van de 
tekortkomingen centraal. 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van het bestuur. Daarnaast spreken we vanuit het perspectief van de 
kernfuncties en het stelsel met het bestuur over zijn visie en ambities. 
 

In het vierjaarlijkse onderzoek dat plaats heeft gevonden in de periode 
mei 2021 - juli 2021, en dat we uitvoerden met het Onderzoekskader 
PO 2017, zijn twee van de drie standaarden (KA1 Kwaliteitszorg en KA3 
Verantwoording en dialoog) door ons als Onvoldoende beoordeeld. 
De resultaten van dit onderzoek hebben we gepubliceerd in een 
rapportage d.d. 9 september 2021. Vanaf augustus 2021 is het toezicht 
ingericht met behulp van een herzien kader (Onderzoekskader 2021 
PO). Daarom hebben we alle standaarden in dit herstelonderzoek bij 
Leerplein055 met behulp van dit kader beoordeeld. De inhouden van 
de standaarden uit dit kader komen op hoofdlijnen namelijk overeen 
met de inhouden uit het Onderzoekskader 2017. Hieronder geven we 
aan welke onderzoeksactiviteiten we hebben uitgevoerd in het 
herstelonderzoek. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Wij hebben de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

• Een documentenanalyse 
• Een gesprek met het College van Bestuur (hierna CvB), hierbij was 

ook de beleidsmedewerker onderwijskwaliteit aanwezig 
• Een gesprek met de Raad van Toezicht (hierna RvT) 
• Een gesprek met een aantal directeuren 
• Een gesprek met de Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (hierna GMR) 
• Verificatie-activiteiten op vier scholen 
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Onderzoeken op scholen 
Daarnaast hebben we de volgende onderzoeken op schoolniveau 
uitgevoerd: 
 
• Herstelonderzoek op scholen 
We hebben een herstelonderzoek op Basisschool Sprengenpark, 
Basisschool De Bongerd en Basisschool De Rietendakschool 
uitgevoerd. De kwaliteit van het onderwijs hebben we tijdens een 
eerder onderzoek op de eerste school als Onvoldoende beoordeeld en 
op de laatste twee scholen als Zeer Zwak. 
  
We publiceren aparte rapporten over de onderzoeken op deze drie 
scholen op onze website. In de schoolrapporten van Basisschool De 
Bongerd en Basisschool De Rietendakschool staan herstelopdrachten 
naar aanleiding van de wettelijke tekortkomingen die we hebben 
geconstateerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het herstel van 
deze tekortkomingen. 
 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader PO 2021). 
  
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 Leerplein055 en de scholen bij ons 
binnengekomen die opvolging vereisen. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan het eindoordeel op bestuursniveau en de 
oordelen op de standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
ook opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en rapportage opgenomen. 
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Resultaten herstelonderzoek 
bestuur 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het 
herstelonderzoek bij Leerplein055. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op bestuursniveau en de oordelen op de 
standaarden. 

We beoordelen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie van Leerplein055 nu als Voldoende. Het bestuur waarborgt 
met zijn besturing de kwaliteit op de scholen en er is sprake van 
deugdelijk financieel beheer. Daarnaast heeft het bestuur ambities 
gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en waarborgt het 
bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de scholen en is er sprake 
van deugdelijk financieel beheer. Ook heeft het bestuur ambities 
gericht op de verdere ontwikkeling van de scholen en dit draagt bij 
aan de kernfuncties van het onderwijs. 
 
Context 
In de periode van mei 2021 - juli 2021 hebben we een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Leerplein055, dat we uitvoerden met
het Onderzoekskader 2017 PO. Tijdens dit onderzoek zijn 
tekortkomingen geconstateerd binnen de besturing van de kwaliteit 
op de scholen, het financieel beheer, de ambities van het bestuur en 
de verantwoording hierover. 
 
Daarnaast hebben we in de periode van mei 2021 - juli 2021 en in 
augustus 2021 - september 2021 kwaliteitsonderzoeken op scholen 
uitgevoerd met de volgende eindoordelen: 
 
Zeer zwak: 

• Basisschool De Bongerd 
• Basisschool De Reiziger 
• Basisschool De Rietendakschool 
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Onvoldoende: 
• Basisschool De Sprengenpark 

 
Basisschool De Reiziger is ondertussen gesloten en de leerlingen van 
deze school zijn verdeeld over andere scholen in Apeldoorn. 
 
In 2021 heeft een wisseling binnen het College van Bestuur 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben een aantal leden van de Raad van 
Toezicht in november 2021 hun functie neergelegd. 
  
Op dit moment is de Raad van Toezicht weer voltallig en het College 
van Bestuur bestaat nu uit een voorzitter ad interim en een lid College 
van Bestuur. 
  
 
  

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de 
standaarden. Vervolgens geven we een toelichting op deze oordelen. 

BKA1. Visie, ambities en doelen 
We beoordelen de standaard Visie, ambities en doelen als 
Voldoende. Het bestuur voldoet hiermee binnen deze standaard weer 
aan de basiskwaliteit doordat er een visie op goed onderwijs is. 
Daarnaast heeft het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg ingericht 
om op basis daarvan het onderwijs te verbeteren. 
 
Visie op goed onderwijs 
Het bestuur heeft samen met het personeel de visie op goed 
onderwijs geformuleerd en op de besturing daarvan. Op dit moment 
is het bestuur bezig met het formuleren van een nieuw Koersplan voor 
vier jaar. Dit plan komt tot stand in overleg met bestuur, stafbureau, 
scholen, RvT en GMR. 
  
Ambities en doelen 
Het bestuur werkt aan de vertaling van deze visie naar 
kwaliteitsdoelen. Vervolgens maken de scholen de vertaling naar hun 
schooljaarplannen. De scholen krijgen de ruimte van het bestuur om 
hier een concrete invulling aan te geven. Regelmatig spreekt het 
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bestuur hierover met de directies van de scholen. Zo houdt het 
bestuur goed zicht op de keuzes die gemaakt worden. De kwaliteit van 
de opgestelde doelen kan verder worden versterkt door deze 
specifieker en concreter te formuleren. 
 
Stelsel van kwaliteitszorg 
Het bestuur hanteert een gedegen stelsel van kwaliteitszorg waardoor 
er zicht is op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Alle 
belangrijke onderdelen van het onderwijsleerproces maken deel uit 
van het stelsel zoals resultaten, aanbod en didactisch handelen. 
Wanneer resultaten tegenvallen heeft het bestuur dit snel in de gaten 
en anticipeert er adequaat op. Zo denkt het bestuur mee met een 
school welke interventies helpend zijn om de kwaliteit te verhogen. 
Behalve meedenken is het bestuur in sommige situaties actief 
betrokken, met name wanneer de onderwijskwaliteit in het geding is. 
Er vinden dat regelmatig gesprekken plaats met de directie om de 
verbeteringen nauw te volgen. 
 
In de periode januari 2022 - juli 2022 heeft het bestuur van 
Leerplein055 het kwaliteitsbeeld van alle scholen door externe audits 
in beeld laten brengen. Per school is onderzocht of de school voldoet 
aan de basiskwaliteit. Naar aanleiding van deze audits heeft het 
bestuur samen met de directie en de beleidsmedewerker kwaliteit een 
plan opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs op sommige 
scholen te verhogen.  
 
Daar waar nodig zijn de scholen waar risico's zijn gedetecteerd 
ondersteund door het stafbureau en eventueel door externe partijen 
om de kwaliteit te verhogen. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
We beoordelen de standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur als 
Voldoende. 

Het bestuur realiseert samen met de scholen de doelen voor kwaliteit, 
bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en 
stuurt, waar nodig, tussentijds bij. 
 
Uitvoering visie en doelen voor onderwijskwaliteit 
Binnen dit herstelonderzoek hebben we geconstateerd dat het 
bestuur samen met de scholen hard gewerkt heeft aan de verbetering 
van de onderwijskwaliteit op bestuurs- en schoolniveau. Er heeft 
een kwaliteitsslag plaatsgevonden op de scholen waar risico's waren 
gevonden. Binnen Leerplein055 ervaren we een focus op het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit waarbij het reflecterend 
vermogen sterk verbeterd is. 
 
Samenwerken, leren en verbeteren 
Tussen de scholen ontstaat meer verbinding waardoor de 
mogelijkheid voor het delen van kennis en het uitwisselen van 
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ervaringen vergroot is. Het netwerk van intern begeleiders is 
bijvoorbeeld versterkt wat de leden van dit netwerk waarderen. 
Tevens is er aandacht voor de professionalisering van de 
personeelsleden. Het bestuur zet in op het bevorderen van 
samenwerken, leren en verbeteren van de kwaliteitscultuur, zodat met 
elkaar de continue focus is op de doelen en ambities. Een mooi 
voorbeeld van het effect van deze focus is de versterking van het 
onderwijskundig leiderschap dat sterker verankerd is in de 
organisatie. 
 
Basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap 
Tijdens de verificatie-activiteiten en de herstelonderzoeken op de 
scholen hebben we gekeken naar de aandacht voor de 
basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. We constateren dat 
er voldoende aandacht is voor taal - en rekenonderwijs. Echter, de 
aandacht voor het burgerschapsonderwijs moet gerichter zodat het 
bestuur aan de wet voldoet. Dat is nu niet het geval waardoor we een 
herstelopdracht geven aan het bestuur. Het aanbod voor burgerschap 
moet doelgericht, in samenhang en planmatig vorm krijgen op de 
scholen (artikel 8, derde lid, WPO). Daarnaast kan het bestuur meer 
focus leggen op het meten van de sociale en maatschappelijke 
competenties van de leerlingen. 
  
De Raad van Toezicht 
De RvT geeft onafhankelijk en deugdelijk invulling aan haar taak en 
het bestuur faciliteert de Raad door onder andere tijdig 
vergaderstukken aan te leveren. In de afgelopen periode hebben er 
veel  wisselingen plaatsgevonden binnen dit gremia en in september 
2022 is de RvT weer op volledige sterkte. Er is een nieuw 
toezichtskader in de maak en in aanloop hier naar toe is er een nieuwe 
toezichtsvisie opgesteld. De RvT leeft de Code Goed Bestuur na en 
wijkt hier niet van af. De onderwijsexpertise die aanwezig is binnen de 
RvT is een sterk kenmerk en de leden zetten deze expertise daar waar 
nodig goed in. 
 
BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog als 
Voldoende. 

Het bestuur evalueert en analyseert systematisch om te kunnen 
vaststellen of de doelen behaald zijn op zowel bestuurs- als 
schoolniveau. De verantwoording hierover is transparant voor één 
ieder. Daar waar nodig stelt het bestuur het bestaande beleid bij, stelt 
nieuw beleid op of formuleert verbeteractiviteiten als de kwaliteit in 
het geding is op een school. Het bestuur zoekt hiervoor zowel interne 
als externe belanghebbenden op. Een concreet voorbeeld hiervan is 
de samenwerking met de PO-raad. 

We kunnen vaststellen dat de tekortkoming is opgeheven binnen deze 
standaard; dit betrof de kwaliteit van het jaarverslag van het bestuur. 
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Verantwoording 
Het bestuur verantwoordt zich over de gerealiseerde kwaliteit, over de 
doelen en de resultaten van de scholen in het jaarverslag. De 
informatie voor de RvT, de GMR en alle betrokkenen binnen 
Leerplein055 is transparant en toegankelijk. Daarnaast organiseert het 
bestuur dialogen met onder andere leerlingen, personeel, ouders en 
de RvT om van hen te horen wat beter of anders kan. De inbreng van 
deze dialogen gebruikt het bestuur ook om het nieuwe Koersplan 
inhoud te geven, hiermee creëert het bestuur draagvlak. 
 
Op dit moment bestaat de GMR van Leerplein055 uit zestien leden. De 
voorzittersrol wordt per toerbeurt ingevuld. Uit de gesprekken met 
zowel de Raad van Toezicht als de GMR blijkt dat het bestuur de GMR 
voledig en tijdig informeert. 
 
Een aantal aspecten van verantwoording vragen aandacht. Het eerste 
aspect betreft die van de eindresultaten in de schoolgidsen. De 
toegankelijkheid laat te wensen over en we missen de duiding van 
deze resultaten. Een tweede aspect gaat over de toelichting die 
gegeven is op de meerjaren balans en de meerjaren staat van baten, 
deze kan uitgebreider. 
 
Tot slot kan het bestuur meer aandacht besteden aan het borgen van 
afspraken en de wijze waarop de expertise binnen de stichting 
behouden kan blijven. Nu ligt een deel van de expertise bij externen 
die enkele scholen ondersteunen. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(BKA2) 

Het onderwijs bevordert in 
onvoldoende mate actief 
burgerschap en sociale cohesie op 
doelgerichte en samenhangende 
wijze (artikel 8, derde lid, WPO). 

 
Het bestuur zorgt er voor dat wordt 
voldaan aan de wettelijke vereisten 
voor het aanbod van actief 
burgerschap en sociale cohesie. 

 
Wij vertrouwen erop dat het bestuur 
de tekortkoming opheft. 

 

 
 
 
 
 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

We wijken bij Leerplein055 voor het vervolgtoezicht niet af van de 
reguliere termijn van vier jaar. De jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse 
en/of urgente signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het 
vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen. Voor de wettelijke 
tekortkoming voor de naleving van de wet op het 
burgerschapsonderwijs krijgt het bestuur een herstelopdracht die in 
onderstaand schema staat vermeld. 
 

De reden dat wij het herstel overlaten aan het bestuur is dat we 
constateren dat het bestuur op dit moment in staat is de kwaliteit van 
het onderwijs voldoende te waarborgen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
In alle opzichten zijn de afgelopen twee jaren heftig geweest voor 
Leerplein055. Niet alleen vanwege de gevolgen van de 
coronapandemie, maar ook vanwege de resultaten en de gevolgen 
van het vierjaarlijks onderzoek in de periode mei tot juli 2021 door de 
inspectie (zie ook het jaarverslag 2021). 
Met de inspectie zijn daaropvolgend afspraken gemaakt om uiterlijk in 
het vierde kwartaal van 2022 de kwaliteit op het gebied van 
kwaliteitszorg, de financiële verantwoording en de verantwoording en 
dialoog met interne en externe belanghebbenden te verbeteren en de 
tekortkomingen op te heffen. 
 
Van herstelwerkzaamheden naar Voldoende 
De periode december 2021 tot de zomer 2022 heeft in het teken 
gestaan van de herstelwerkzaamheden, namelijk voldoen aan de 
wettelijke eisen en daarmee aan de bestuurlijke opdracht. In die 
periode is ook gestart met de ontwikkeling van verschillende 
bouwstenen. 
In de maanden oktober en november 2022 is de kwaliteit opnieuw 
beoordeeld. Het bestuur heeft de contacten met de inspecteurs als 
constructief en plezierig ervaren. 
De kwaliteit op bestuursniveau én op schoolniveau is volgens de 
inspectie sterk verbeterd en alle tekortkomingen zijn hersteld. De 
kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van Leerplein055 
is voldoende beoordeeld. 
 
Voorbereidingen beleidsperiode 2024-2027 
De ingeslagen koers wordt in 2023 voortgezet zodat er sprake is van 
borging en tevens als versterken van het fundament voor de 
beleidsperiode vanaf januari 2024. 
Leerplein055 ontwikkelt voorafgaand aan die nieuwe beleidsperiode 
een nieuwe missie en visie. Dit proces is al samen met de scholen 
gestart en zal onder andere resulteren in een nieuw Leerplein055 
verhaal met ambitieuze, integrale kwaliteitsdoelen. 
 
Inclusief en kansrijk onderwijs 
Wat onveranderd is gebleven en zal blijven is dat we elke dag op elke 
school zien wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders 
betekent. Het is de oefenplaats voor de democratische samenleving 
waar verschillende verhalen samen komen. We maken daarmee 
impact op de hele maatschappij. Niet apart, maar samen. De 
Leerplein055-scholen stralen dat ook uit, steeds inclusiever en gericht 
op kansrijk onderwijs, voor elk kind. Juist in deze tijd zijn 
gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting waarden voor ons kompas. 
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Met ons openbaar onderwijs leggen we een stevige basis voor onze 
leerlingen om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. We 
leggen de lat voor onze leerlingen en onszelf hoog. We werken aan 
ambitieus onderwijs en bereiden onze leerlingen voor op actieve 
participatie in de samenleving. Dit is één van de ingrediënten voor ons 
recept voor kansengelijkheid. Wij leren kinderen om open te staan 
voor de ander. 
 
2023 en verder 
In 2023 borgen we de ingezette koers en zetten we in om onze 
gezamenlijke basis van de open en vrije samenleving verder te 
versterken. Op bestuursniveau en ook op elke Leerplein055-school zal 
verder bijgedragen worden aan het bevorderen van kennis over de 
basiswaarden van de democratisch rechtstaat en het ontwikkelen van 
de sociale en maatschappelijke competenties. 
 
Samen met alle betrokkenen is met veel overgave gewerkt aan de 
duurzame verbetering van zicht én sturing op de kwaliteit van het 
onderwijs en aan verbetering van de ondersteunende processen op 
school- en met name bestuursniveau. Als collega’s van bestuur 
hebben wij hier bewondering en waardering voor en hebben 
vertrouwen in de toekomstige ontwikkelingen. 
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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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