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Samenvatting 

De inspectie heeft op De Hollandse School Limited (HSL) een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Wij bezoeken Nederlandse scholen in 
het buitenland in principe eens in de vier jaar. We constateren dat de 
kwaliteit van het onderwijs op De HSL voldoende is. 
 
Wat gaat goed? 
Alle onderzochte standaarden laten minimaal de basiskwaliteit zien. 
Zes standaarden hebben we als Goed gewaardeerd. 
 
De school heeft een breed en gevarieerd aanbod en heeft de 
leerlingen goed in beeld. Op de school is het veilig en het team zorgt 
voor een plezierig, ondersteunend en ambitieus pedagogisch 
(leer)klimaat. De school is goed georganiseerd. Het professionele 
team werkt veel samen en blijft met en van elkaar leren. 
We zien de ambities van de school in de school terug. De lessen zijn 
ruim voldoende en de leerlingen leren veel op de school. De resultaten 
liggen boven het landelijk gemiddelde van het Nederlandse onderwijs. 
De school is actief in de Nederlandse gemeenschap. Het is goed dat de 
school leerlingen blijft volgen als ze niet meer op de HSL staan 
ingeschreven. Positief is de inbreng van de medezeggenschap van de 
student counsil en de adviesraad. De schoolleiding en het bestuur 
hebben hier regelmatig gesprekken mee. Het financieel beheer van 
het bestuur is op orde. Het bestuur en de schoolleider hebben de 
schommelende leerlingaantallen in beeld en hoeveel budget er nu en 
in de toekomst nodig is. Het bestuur besteedt de subsidie vanuit de 
Nederlandse overheid en de schoolfees op een zorgvuldige manier. 
 
Wat kan beter? 
Veel leraren kunnen in de lessen nog meer gebruik maken van de 
informatie van de toetsen om het onderwijs nog beter af te stemmen 
op groepjes en individuele leerlingen. 
Tot slot liggen er kansen om op schoolniveau de kwaliteit van de 
lessen in beeld te brengen. De school kan overwegen om 
de meerjarenbegroting te koppelen aan de onderwijsdoelen van de 
school. 
 
Vervolg 
De Hollandse School Limited krijgt in principe over vier jaar opnieuw 
een kwaliteitsonderzoek. 

School: De Hollandse School Limited 
Totaal aantal leerlingen: 343 
leerlingen waarvan 45 peuters 
 
BRIN: 28GE 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR3 Vervolgsucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuïteit ● 

De inspectie van het onderwijs onderzoekt Nederlandse scholen in het 
buitenland in principe eens in de vier jaar. 
 
Werkwijze 
Wij toetsen de onderwijspraktijk van de school aan de standaarden uit 
het onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse 
scholen in het buitenland. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, de adviesraad, ouders, docenten, leden van het learning 
support centre, coördinatoren, het management, bestuurders. Verder 
is er een gesprek gevoerd met de ambassadeur samen met de 
coördinator van  LanguageOne en de directeur van HSL. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen, 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. 

Legenda 

Bevindingen 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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Uitgangssituatie en conclusie 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de uitgangssituatie, de conclusie en het 
vervolg weer van het onderzoek bij de Hollandse School Limited. 
Singapore. 
 
Uitgangssituatie 
De school bestaat in 2020 honderd jaar. Een belangrijke markering in 
de geschiedenis van de school die daarmee de oudste Nederlandse 
dagschool in het buitenland is. Sinds 1985 is de school gehuisvest in 
een mooi en ruim opgezet gebouw dat goed wordt onderhouden en 
is voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten. Het leerlingenaantal 
daalt, in 2015 zaten 410 leerlingen en 90 peuters op de school. 
Inmiddels zijn dat 294 leerlingen en 70 peuters. De schoolleiding gaat 
nu uit van enige stabiliteit maar het is lastig om een goede inschatting 
te maken. De in- en uitstroom op de school is hoog door onder andere 
economische factoren. 
 
Naast de zestien groepen heeft de school drie peutergroepen. Deze 
groepen zijn gehuisvest op het terrein van de school in een apart 
gebouw. 
 
De schoolpopulatie bestaat uit leerlingen van expat-gezinnen (al 
wordt dat aandeel steeds kleiner), ouders die zich tijdelijk en ouders 
die zich permanent gevestigd hebben in Singapore. In de meeste 
gezinnen spreken of beide ouders of één van de ouders 
Nederlands. Op de school is ook een aantal Vlaamse leerlingen 
ingeschreven. De leerlingen hebben zo goed als geen 
taalachterstanden. Op de school werken 23 Nederlandstalige leraren, 
negen leraren bij de peutergroepen, een team van acht Engelstalige 
vakleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek en een vakleerkracht 
muziek. Ze worden ondersteund door een managementteam dat 
bestaat uit de directeur en twee managementleden, één voor de 
onder- en bovenbouw en één voor de peutergroepen. Daarnaast 
wordt het team ondersteund door de zeven coördinatoren met 
specifieke taken. Zij staan deels ook voor de klas. 
 
De school heeft een learning support centrum met twee intern 
begeleiders, een remedial teacher, een logopedist en een 
gedragsspecialist. Bovendien maakt de school soms gebruik van 
andere externe specialisten als de zorg voor een leerling daarom 
vraagt. 
 
Verder is er ondersteunend personeel in de vorm van administratieve 
ondersteuning, een hrm-functionaris, een 
gezondheidscoördinator, financiële administratie en it-ondersteuning. 
In de buitenlandsituatie is er dan ook nog de gebruikelijke 
'admissions', een busvervoercoördinator en huishoudelijk personeel. 
 
Het bestuur, dat vaak wisselt van samenstelling, is op het moment 
redelijk stabiel en bestaat uit zeven leden. Ondanks de kleine 
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wisselingen in het team, die ook wel bij het Nederlands onderwijs in 
het buitenland horen is het redelijk stabiel. De school kan nieuwe 
leraren met behulp van buddy's goed inwerken. Die stabiliteit is zeker 
van toepassing op het managementteam, dat al voor een langere 
periode aan de school verbonden is. 

 
 
De kwaliteit van het onderwijs op Hollandse School Limited is 
voldoende. 

Conclusie 
De kwaliteit van het onderwijs op De Hollandse School in Singapore is 
Voldoende. Alle onderzochte standaarden laten minimaal de 
basiskwaliteit zien. Zes standaarden zijn zelfs als Goed gewaardeerd. 
Dat gaat om het brede en gevarieerde aanbod, de manier waarop de 
school de leerlingen in beeld heeft, het veilige, respectvolle en 
ondersteunende pedagogisch klimaat en de twee standaarden van 
kwaliteitszorg. De school krijgt in principe over vier jaar opnieuw een 
kwaliteitsonderzoek. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Een gevarieerd, breed aanbod in een uitdagende leeromgeving. 
De kwaliteit van het aanbod is Goed. De school beschikt over een 
breed aanbod dat in balans is en voldoet aan de referentieniveaus en 
de kerndoelen. Het sluit aan bij het niveau van de leerlingen. Het 
aanbod past bij de visie die gericht is op communiceren en coöperatief 
leren en bereidt leerlingen goed voor op het 
Nederlandstalige vervolgonderwijs in Nederland maar ook op het 
internationale onderwijs. 
 
Wij vinden het aanbod Goed omdat de leerlingen les krijgen in een 
uitdagende leeromgeving. De school biedt bijvoorbeeld een breed en 
geïntegreerd aanbod voor de zaakvakken, het IPC (International 
Primary Curriculum). Bij deze werkwijze worden leerlingen 
uitgedaagd, ze kunnen samenwerken, ontdekkend leren en eigen 
doelen stellen. Op een natuurlijke manier komen de Nederlandse 
cultuur en het opgroeien in een multiculturele samenleving aan bod. 
Daarbij is dit onderwijs taalrijk en interactief. Ook bij de kleuters 
hebben we mooie voorbeelden gezien van taal- en contextrijk 
onderwijs vanuit IPC-units. 
 
Tien Engelse leraren bieden Engelse lessen die aansluiten op 
het British National Curriculum. Hiermee realiseert de school een 
goede aansluiting op het internationale onderwijs. Dit onderwijs staat 
redelijk los van het Nederlandse curriculum al besteedt de school hier 
wel aandacht aan. Met name door middel van het IPC-onderwijs. Toch 
liggen er kansen om het Engelse aanbod systematischer te integreren. 
 
De school heeft een mooie doorgaande lijn tussen de peuters en het 
kleuteronderwijs. De doelen sluiten aan op het kleuteronderwijs, de 
Engelse en de Nederlandse taal en de thema's van de zaakvakken 
(IPC). 
 
Tot slot gebruiken de leraren de mogelijkheden om de lessen digitaal 
te ondersteunen en beschikt de school over een uitgebreide 
bibliotheek Nederlandse en Engelstalige literatuur. 
 
De school heeft goed zicht op de gehele ontwikkeling van de 
leerlingen. 
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Wij waarderen Zicht op ontwikkeling als Goed. De school verzamelt 
zeer zorgvuldig vanaf binnenkomst informatie over de kennis en 
vaardigheden van de leerlingen. De intake is zeer uitgebreid, efficiënt 
en in overleg met ouders en de vorige school. Ook wanneer leerlingen 
vertrekken zorgt de school voor een goede overdracht. 
 
De leraren en het learning support centre volgen de cognitieve 
ontwikkeling met behulp van methode-onafhankelijke en methode-
afhankelijke toetsen. Deze standaard is Goed omdat de school het 
zicht op de cognitieve ontwikkeling op een mooie manier aanvult met 
het goede zicht dat de school heeft op de sociale- en emotionele 
ontwikkeling van de leerling. Met ondersteuning van het learning 
support centre brengen leraren de verschillende 
ontwikkelingsgebieden in kaart op zeer uitgebreide 
groepsoverzichten. Deze overzichten zijn ter ondersteuning van het 
onderwijs in de klas en worden twee keer per jaar geëvalueerd. 
Indien leerlingen (op onderdelen) uitvallen maakt het learning support 
centre goede analyses en zet extra hulp in. Punt van aandacht is dat 
deze hulp vaak buiten de klas is. In veel gevallen kan deze 
ondersteuning nog structureler bij de leraar in de klas en/of met de 
remedial teacher in de klas. 
 
Mooie lessen van ruim voldoende kwaliteit 
Didactisch handelen is Voldoende. De leraren zorgen voor veel rust en 
structuur en een voorspelbare lesopbouw. De leraren bereiden de 
lessen goed voor en de doelen van de lessen zijn voor de leerlingen 
duidelijk. De leerlingen zijn actief betrokken. De uitleg is duidelijk en 
de lessen zijn over het algemeen afwisselend, talig en interactief. De 
uitgangspunten van de school, zoals de coöperatieve werkvormen en 
het contextrijke zaakvakkenaanbod, zijn in de lessen zichtbaar 
aanwezig. Ook de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor 
eigen leerdoelen van leerlingen is in een aantal lessen zichtbaar. Mooi 
zijn daarbij de doelenboekjes van de leerlingen waar ze intensief 
gebruik van maken. 
 
De bekwaamheid en deskundigheid van dit team biedt mogelijkheden 
om juist die zelfverantwoordelijkheid voor het leerproces van de 
leerlingen verder te ontwikkelingen waardoor het onderwijs beter zal 
aansluiten op de verschillen tussen leerlingen. Over het algemeen 
volgen de leerlingen klassikale lessen. Hier bieden leraren wel ruimte 
voor extra instructie en uitdaging maar dit is vrij basaal. Vaak herhalen 
de leraren hier de lesstof van de instructie nog een keer. Leraren 
kunnen hier meer in differentiëren waarbij leerlingen die uitvallen op 
bepaalde onderwerpen ook in de klas extra hulp kunnen krijgen. Het 
voorbereidingsformulier, toetsresultaten en de groepsoverzichten zijn 
hier uitstekende instrumenten voor en de intern begeleiders kunnen 
de leraren hier verder bij ondersteunen. De instructietafel krijgt 
dan een meer gevarieerde en doelgerichte rol. En kan bij meer leraren 
ook ingezet worden voor de leerlingen die meer en/of sneller kunnen. 
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Voor leerlingen die dat nodig hebben biedt de school extra 
ondersteuning. 
Extra ondersteuning is Voldoende. Het support centre, soms met 
toegevoegde deskundigen, biedt voor leerlingen die dat nodig hebben 
een structureel aanbod op een ander niveau. De school heeft voor 
deze leerlingen zowel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling als 
ook voor de cognitieve aspecten een aanbod. In overzichtelijke 
handelingsplannen koppelt de school doelen aan dit aanbod en volgt 
en evalueert de school de ontwikkeling periodiek. Daarnaast is het 
support centre zeer laagdrempelig en kunnen leerlingen maar ook 
ouders hier makkelijk terecht met vragen en ondersteuning bij 
problemen. 
 

3.2. Schoolklimaat 

 
Een volledig veiligheidsbeleid   
De school heeft een zeer volledig veiligheidsbeleid dat is aangevuld 
met het veiligheidsbeleid dat in Singapore van toepassing is. De 
school houdt bijvoorbeeld goed in de gaten wanneer de leerlingen 
naar binnen moeten als er te veel fijnstofdeeltjes in de lucht zitten 
vanwege de bosbranden in Indonesië. We waarderen de veiligheid van 
de school dan ook als Goed. Bovendien houdt de school de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen goed bij. Daaruit blijkt dat de 
leerlingen zich veilig voelen op de HSL. Ook de leerlingen geven dit 
aan in het gesprek met de inspectie. De school monitort dit twee keer 
per jaar en een gedrags- en veiligheidscoördinator analyseert de 
gegevens en indien nodig neemt de school maatregelen. Als 
onderdeel van ons zorgbeleid zijn er bijvoorbeeld gesprekken met 
leerlingen of ouders en soms worden er externe deskundigen 
ingeschakeld.  
 
Het pedagogisch klimaat is ondersteunend voor de ontwikkeling 
Het pedagogisch klimaat waarderen we als Goed. Dat is zeer 
belangrijk op een school waar voortdurend nieuwe leerlingen komen 
maar er ook steeds weer leerlingen vertrekken. De school is zich dat 
zeer bewust en iedereen op de school is betrokken bij de leerlingen. 
Bovendien zijn de leerlingen trots op de school en spreken ze zich 
positief uit over de leraren en zijn de leraren net als veel leerlingen 
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ambitieus. 
 
De school- en omgangsregels zijn voor iedereen duidelijk. De visie op 
structureel coöperatief leren is een belangrijk onderdeel van het 
goede pedagogische klimaat. Het coöperatieve leren is op een 
vanzelfsprekende manier in de hele school ingebed en we zien dat de 
gemaakte afspraken worden nagekomen. Tijdens het onderzoek 
nemen we een respectvolle benadering tussen de leraren en de 
leerlingen waar. Het schoolklimaat is ondersteunend voor de 
cognitieve en de sociale ontwikkeling. 

3.3. Onderwijsresultaten 

 
De onderwijsresultaten zijn voldoende 
De eindresultaten over drie jaar gemeten liggen ruim boven het 
landelijk gemiddelde in Nederland. Hiermee liggen de cognitieve 
resultaten op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De analyse van de 
tussenresultaten maakt zichtbaar dat alle groepen voldoende 
leerontwikkeling laten zien. Er liggen kansen voor de school om eigen 
doelen te stellen voor de onderwijsresultaten. Het is mogelijk om op 
basis van vaardigheidscores op groeps- en daarna op schoolniveau 
realistische doelen te stellen die passen bij de onderwijskundige 
doelstellingen. De school stelt wel doelen maar die zijn vrij algemeen 
en soms niet realistisch. 
 
De bestemming van de leerlingen is bekend en sluit over het 
algemeen voldoende aan 
Het is positief dat de school, inmiddels voor het derde jaar, het 
vervolgsucces van de leerlingen, die naar een andere school zijn 
gegaan, monitort. Hieruit blijkt dat zowel de leerlingen die naar 
Nederland gaan maar ook de leerlingen die op het internationale 
onderwijs verder gaan een goede aansluiting vinden. De resultaten 
van het vervolgsucces gebruikt de school ook om het aanbod aan te 
passen. Zo hebben leerlingen van groep 8 die naar een internationale 
school gaan de laatste periode een aangepast programma dat 
aansluiting moet bieden op het internationale curriculum. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Een ambitieus en goed kwaliteitszorgbeleid 
De kwaliteitszorg is Goed. Het bestuur, de schoolleiding en het 
Learning Support team zorgen voor een duidelijk stelsel van 
kwaliteitszorg en de school verbetert op basis daarvan het onderwijs. 
Het stelsel bestaat uit documenten, protocollen en afspraken die 
regelmatig worden geëvalueerd en opnieuw worden vastgesteld. 
 
De school is ambitieus en ondanks de vele wisselingen slaagt de 
school er elk jaar weer in zich verder te ontwikkelen. Dit gebeurt 
vanuit een gezamenlijke visie en missie die voor iedereen duidelijk is 
en consequent op verschillende manieren wordt geëvalueerd.   
De school evalueert onder andere met behulp van enquêtes, onder 
leerlingen en ouders, analyses van leerresultaten en 
lesbezoeken. Kansen liggen er nog om met name de 
onderwijsresultaten iets specifieker te evalueren en daar ook eigen 
doelen voor te stellen. Daarnaast kan de school de informatie uit de 
individuele lesobservaties beter in kaart brengen om een beeld op 
schoolniveau te vormen. In het schoolplan en het jaarplan staan 
toetsbare doelen. De plan-do-check-act-cyclus werkt aantoonbaar. 
Het onderwijs is goed geborgd, afspraken zijn duidelijk vastgelegd. 
Dat blijkt ook uit het feit dat het vertrek van personen nauwelijks 
invloed heeft op het stelsel. De werkwijze is voor iedereen duidelijk en 
nieuwe mensen worden zorgvuldig ingewerkt. 
  
Een professionele kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur van de school is Goed. We merken dat er bij alle 
betrokkenen van de school veel draagvlak is voor de ambities en 
ingezet beleid. Iedereen werkt vanuit zijn eigen rol aan het borgen en 
verbeteren van het onderwijs. De verantwoordelijkheden tussen het 
bestuur en schoolleiding zijn duidelijk. Het bestuur is goed op de 
hoogte, is ondersteunend en heeft regelmatig overleg met de 
directeur, management team en de adviesraad. Zowel het bestuur als 
de schoolleiding zijn blij met deze samenwerking. 
 
Het team en de schoolleiding werken voortdurend aan verdere 
professionalisering. Daarbij valt het eigenlijke functioneren van de 
leraar onder de verantwoordelijkheid van het management team. 

KWALITEITSONDERZOEK 11/15



Hierbij spelen functionerings- en beoordelingsgesprekken een 
belangrijke rol. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de 
coördinatoren die ieder vanuit een inhoudelijk verbeterdoel het team 
scholen en begeleiden. Tevens huurt de school regelmatig externe 
deskundigen in om verbeterdoelen verder vorm te geven. Positief is 
ook dat leraren veel samen ontwikkelen, samenwerken en bij elkaar in 
de klassen kijken. Het IPC biedt bovendien mogelijkheden om samen 
lessen voor te bereiden en te geven. 
 
De school verantwoordt zich en voert een actieve dialoog met de 
omgeving 
De standaard verantwoording en dialoog waarderen we als 
voldoende. De school legt verantwoording af over de organisatie, het 
onderwijs en de financiën. Dat gebeurt formeel via verslagen en 
rapporten, maar ook informeel tijdens contacten op bijvoorbeeld 
ouderavonden. De school kan echter de onderwijsresultaten, de 
behaalde doelen, de resultaten uit vragenlijsten en de maatregelen die 
daarop volgen duidelijker terugkoppelen op bijvoorbeeld de website 
of in de schoolgids. 
 
Het bestuur heeft een adviesraad ingesteld die kritisch kan zijn en 
regelmatig overleg heeft met de schoolleiding en het bestuur. 
Daarnaast heeft de school een actieve student counsil met 
gemotiveerde leerlingen waar goed naar geluisterd wordt. 
De HSL staat midden in de Nederlandse gemeenschap en de 
contacten met de Nederlandse maar ook met de Belgische 
ambassade zijn goed. 

3.5. Financieel beheer 

Het bestuur is financieel gezond 
Het bestuur zorgt voor een degelijk financieel beleid. De boekhouding 
en de begroting zijn transparant opgesteld en worden gecontroleerd 
door een door het bestuur aangesteld onafhankelijk toezichthoudend 
orgaan (auditors). Daarnaast is er een separaat investeringscomite dat 
het bestuur adviseert over het 'rainy day fund'. Het bestuur belegt 
dit conservatief. Het financiële beleid van het bestuur wordt jaarlijks 
gecontroleerd en extern ge-audit. 
Het bestuur legt over de begroting en het jaarverslag jaarlijks 
verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering. De stukken 
hiervoor liggen ter inzage bij de administratie. Uitgangspunt van het 
bestuur is om niet te veel in te teren op de reserves, die ruim 
voldoende zijn. Dit omdat de school veel onderhoud vraagt en niet 
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alles -  zoals bijvoorbeeld de leerlingenaantallen - te voorzien is. Toch 
zou het goed zijn als het bestuur in de toekomst gaat werken met een 
meerjarenplanning. Dit om voor de wat langere termijn de begroting 
in lijn te laten lopen met onderwijskundige doelen van de school. 
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Reactie bestuur en school 4 . 
De Hollandse School Singapore ziet het periodiek kwaliteitsonderzoek 
van de Nederlandse Inspectie Buitenland als een waardevol moment 
om een goede onderwijsinhoudelijke dialoog te kunnen voeren over 
de laatste onderwijsontwikkelingen en de directe relatie met het 
onderwijs zoals deze op de Hollandse School wordt aangeboden, 
daarbij de bijzondere positionering in het buitenland in acht 
genomen. 
 
Het inspectiebezoek bevestigt wederom dat de Hollandse School 
kwalitatief hoogstaand onderwijs biedt en zelfs op zes indicatoren 
met een goed gewaardeerd wordt. Met name op de erkenning voor 
het brede en gevarieerde aanbod en de manier waarop wij als school 
de leerlingen in beeld hebben, waarbij zij in een veilige, respectvolle 
en ondersteunend pedagogisch klimaat tot leren komen zijn wij trots. 
              
 
In het licht van een inspectiebezoek worden er zaken benoemd waar 
de school zich sterk in ontwikkelt en op welke gebieden er nog een 
intensivering van de reeds ingezette onderwijsontwikkelingen kan 
plaatsvinden. 
 
Het afgelopen schooljaar lag de focus op het verder vormgeven van de 
leergesprekken. De daarbij genoemde aanbeveling om nog gerichter 
de zelfstandigheid van leerlingen voor hun eigen leerproces te 
ontwikkelen is iets wat onze aandacht heeft en reeds is weggezet in de 
komende schoolontwikkelingsplannen. 
 
Tevens zal het gebruik van vaardigheidsscores om realistische doelen 
te kunnen stellen die nog beter passen bij de onderwijskundige 
doelstellingen een focuspunt zijn, waarbij we kritisch zullen kijken in 
welke vorm dit passend is bij de visie van de school. Hierbij zal de 
school de reeds geïmplementeerde gedifferentieerde instructie nog 
verder verdieping geven, dit ook in relatie tot de ondersteuning die 
vanuit het Learning Support Centre wordt vormgegeven. 
 
We zien in de aanbevelingen van de Nederlandse Inspectie Buitenland 
zeker kansen om de onderwijskundige dialoog intern verder vorm te 
geven en zo ons onderwijs blijvend verder te verbeteren. 
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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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