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Introductie: Beelden van de onderwijsinspectie 

‘De onderwijsinspectie’
Welke beelden en gedachten roept dit op?



Introductie: Uitspraken over de onderwijsinspectie

• Ik zeg: “ Inspectie, kom maar op bezoek, graag!”
• Inspectiebezoek zorgt op mijn school voor stress.
• Als de inspectie een onderzoek komt doen, zal er op mijn 

school nog wel het een en ander op papier gezet moeten 
worden.

• Ik weet welke kwaliteiten van mijn school ik aan de 
inspecteurs kan laten zien.

Aan te passen  of aan te vullen met eigen uitspraken.



Introductie: De inspectie van het onderwijs in beeld

klik om naar de film te gaan

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/videos/2017/03/20/onderwijs-en-inspectie-1min


Hoofdtaken van de inspectie
1. Toezicht op de naleving van de diverse onderwijswetten alsmede 

kinderopvang en sbb.

2. Jaarlijks rapport over de staat van het onderwijs in Nederland.

Sectoren:
Kinderopvang/vve/samenwerkingsverbanden/po/so/mbo/sbb en 
tweedelijnstoezicht op HO.

Basis:
Diverse wetten en onderzoekskader.

Enige inspectie met eigen wet: WOT!



Doelen van de bijeenkomst

• Schoolleiders in opleiding reflecteren op de wijze waarop zij 
vanuit ‘onderwijskundig en ondernemend leiderschap’ het 
onderwijs op hun school inrichten en de resultaten daarvan 
presenteren in het kader van horizontale en/of verticale 
verantwoording en dialoog.

• Schoolleiders in opleiding hebben kennis van het 
Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs 
en de inrichting van het vierjaarlijks onderzoek naar 
bestuur en scholen.



Reflectie/uitwisseling: bestuursgericht toezicht 
en de rol van de schoolleider

IvHO Onderzoekskader 2017:
Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij besturen en hun scholen. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het 
onderwijs. We hanteren daarom een bestuursgerichte aanpak.

Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (2018):
Aanbeveling: bied schoolleiders gelegenheid om strategische rol vorm te geven:
• Het kwaliteitsonderzoek van de inspectie zou zich structureel ook moeten 

richten op schoolleiders. Idealiter zouden bestuur en schoolleiders als ‘dragers 
van de kwaliteitscultuur’ tegelijkertijd bevraagd moeten worden. 

• In grotere onderwijsorganisaties met veel schoolleiders zou bijvoorbeeld 
gebruikgemaakt kunnen worden van een aparte bijeenkomst of gesprekstafels 
met schoolleiders.



Schoolleiders en de inspectie

• Schoolleiders vervullen een belangrijke rol in het toezicht. 

• Aangestuurd vanuit het bestuur zijn zij verantwoordelijk 
voor de kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur op hun 
scholen of afdelingen. 

• Daarbij gaat het enerzijds om het voldoen aan de 
wettelijke vereisten en anderzijds om het formuleren van 
ambities en eigen doelstellingen van hun school. 

• Het centrale document daarin is in het funderend onderwijs 
het schoolplan. 



De positie van de schoolleider

Over: PO en VO.

Door: AVS - Algemene vereniging 
van schoolleiders en VO-raad.

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/746/original/staat_vd_schoolleider_2019_HR.pdf?1554821814
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/746/original/staat_vd_schoolleider_2019_HR.pdf?1554821814


Visie op de positie van de schoolleider



Visie op de positie van de schoolleider

Schoolleider
formuleert met 
docenten beleid 
van de school



Visie op de positie van de schoolleider
Beleid vindt
neerslag in 
schoolplan



Visie op de positie van de schoolleider

Uitvoering door 
schoolleider en 
docenten



Visie op de positie van de schoolleider

Verantwoording 
aan omgeving in 
elk geval in 
jaarverslag



Visie op de positie van de schoolleider

Aanpassen 
beleid voor 
volgende cyclus



Positionering afhankelijk van besturingsfilosofie

Bestuur



Positionering afhankelijk van besturingsfilosofie

Bestuur



Discussie over besturingsfilosofie eigen bestuur
• Hoe is in mijn bestuur de besturingsfilosofie?
• Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen bestuur en 

schoolleider?
• Hoe komt het schoolplan in mijn eigen school tot stand?
• Is er een duidelijke verbinding tussen ambities in het schoolplan 

en de rapportage in de verantwoording?
• Welke rol heb ik als schoolleider in de verantwoording aan de 

omgeving?
• Welke rol heb ik als schoolleider bij een onderzoek door de 

inspectie?



Onderzoekskader 2017



Hoe houdt de inspectie toezicht?
Onderzoekskader 2017:
 een waarderingskader: Wat onderzoekt de inspectie?
 een werkwijze: Hoe onderzoekt de inspectie?

Kaders voor sectoren: po/vve, vo, (v)so, mbo
Gebaseerd op dezelfde inhoudelijke uitgangspunten

Onderzoekskaders van de inspectie zijn openbaar en te vinden op 
de www.onderwijsinspectie.nl
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Hoofdlijnen van het toezicht

1. Waarborg: basiskwaliteit. 
2. Stimuleren tot beter: eigen aspecten van kwaliteit.
3. Eenduidig toezicht en toezicht op maat.
4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur.



Het waarderingskader: Wat onderzoekt de inspectie?

• Resultaten
• Sociale en maatschappelijke competenties
• Vervolgsucces

• Aanbod
• Zicht op ontwikkeling
• Didactisch handelen
• (Extra) Ondersteuning
• Samenwerking
• Toetsing en afsluiting

• Veiligheid 
• Pedagogisch klimaat

• Kwaliteitszorg
• Kwaliteitscultuur
• Verantwoording 

en dialoog

• Continuïteit
• Doelmatigheid
• Rechtmatigheid Onderwijs

-proces

School-
klimaat

Onderwijs-
resultaten

Kwali-
teitszorg 

& 
ambitie

Financieel 
beheer



Standaarden bestuursniveau

KA1  Kwaliteitszorg: Het bestuur en de school/scholen hebben een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
KA2  Kwaliteitscultuur: Het bestuur en de school/scholen kennen een 
professionele Kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. 
KA3  Verantwoording en dialoog: Het bestuur en de school/scholen leggen 
intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en 
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

FB1  Continuïteit: Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere
termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 
FB2  Doelmatigheid: Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van de
onderwijsbekostiging.
FB3  Rechtmatigheid: Het bestuur verwerft en besteedt de 
onderwijsbekostiging conform wet- en regelgeving.



KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
Basiskwaliteit Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de 
scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het schoolplan van de school. Vanuit 
dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben 
zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen 
geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen worden 
gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn 
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. 
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een 
functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk.

Eigen aspecten van kwaliteit Is er aanvullend beleid over de wijze waarop 
de kwaliteit wordt bewaakt en bevorderd en (hoe) wordt dit gerealiseerd? Te 
denken valt aan: ambitieuze doelen die passen bij de maatschappelijke 
opdracht; betrokkenheid van stakeholders en onafhankelijke deskundigen bij 
evaluaties; strategische financiële planning.



KA2 Kwaliteitscultuur
Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneren transparant en integer. 
Basiskwaliteit Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt 
uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere en 
transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol 
aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en 
maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. De 
schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende 
verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met 
de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten 
bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende gelegenheid. De wijze 
waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 

Eigen aspecten van kwaliteit Is er aanvullend beleid over de 
professionalisering en de kwaliteitscultuur en (hoe) wordt dit beleid 
gerealiseerd? Te denken valt aan: draagvlak voor visie en ambities; ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van het personeel. 



KA3 verantwoording en dialoog
Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een 
dialoog.

Basiskwaliteit
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in 
ieder geval door de ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en 
besluitvorming. 
Het bestuur en de scholen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun 
doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze. 
Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 

Eigen aspecten van kwaliteit
Is er aanvullend beleid over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd 
en (hoe) wordt dit beleid gerealiseerd? Te denken valt aan: een actieve 
dialoog met de omgeving over ambities en resultaten. 



Het Schoolplan in het inspectietoezicht
• Sinds 1 juli 2017 nieuwe voorschriften voor nieuwe 

schoolplannen (bestaande schoolplannen blijven vier jaar 
geldig)

• Bestuur en school laten zien: 
• wat u zelf aan kwaliteitseisen stelt.
• hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.

• Nieuw:
• het personeelsbeleid gericht op het pedagogisch-

didactisch handelen.
• beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg.



Schoolplan en inspectie



Reflectie/uitwisseling: basiskwaliteit en ambities 
op mijn eigen school

Wat is te zeggen over de basiskwaliteit met 
betrekking tot deze standaard (en) op mijn 
school?

Welke kwaliteitsaspecten zijn op mijn school voor
deze standaard(en) in het schoolplan opgenomen?

Hoe zou ik mij kunnen verantwoorden over deze 
kwaliteitsaspecten?



De werkwijze van de inspectie



Twee vormen van toezicht

1. Instellingstoezicht:
• Jaarlijkse analyse.
• Vierjaarlijks toezicht op bestuur en scholen.
• Toezicht op scholen waar we risico’s zien. 
• Onderzoek naar goed op verzoek van het bestuur.

2. Stelseltoezicht:
• Onderzoeken van  en rapporteren over de staat van het 

onderwijs op stelselniveau (o.a. thematische schoolbezoeken).
• Agenderen als knelpunten in het onderwijsstelsel om een 

oplossing vragen.



Instellings- en stelseltoezicht

Instellingstoezicht



Centrale vraag:
Is de sturing op kwaliteit in orde en is sprake van deugdelijk 
financieel beheer?

Deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school/scholen, 

heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij 
op 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/scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Onderzoek bij bestuur en scholen



Onderdelen van het vierjaarlijks onderzoek 
naar bestuur en scholen

1. Aankondiging.
2. Expertanalyse op basis van beschikbare 

documenten.
3. Startgesprek met het bestuur.
4. Onderzoeksplan.
5. Onderzoek op bestuursniveau (inclusief intern 

toezicht en medezeggenschap).
6. Onderzoek op schoolniveau (inclusief presentatie 

door de school).
7. Feedbackgeprek / Eindgesprek.
8. Rapport.



Met welke onderzoeken / bezoeken kan de 
schoolleider te maken krijgen?

• Binnen het vierjaarlijks onderzoek
• Verificatie onderzoek.
• Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico’s.
• Herstelonderzoek.
• Onderzoek naar goed op verzoek van het bestuur.

• Los van het vierjaarlijks onderzoek
• Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico’s.
• Herstelonderzoek.
• Onderzoek naar goed op verzoek van het bestuur.
• Bezoek in het kader een stelseltoezicht (thema).



Verificatieonderzoek

Doel
• Onderzoeken of het bestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit, 

daarop stuurt en zich daarover verantwoordt.  Waar mogelijk aan de 
hand van een beleidsthema.

• Beoordeling van een beperkt aantal standaarden op de school.

Werkwijze
• Informatie van bestuur als startpunt.
• Selectie van beperkt aantal standaarden.
• Standaarden onderzoeken op de school.
• Beeld van het bestuur vergelijken met het beeld inspectie.
• Geen oordeel op schoolniveau.



Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico’s

Aanleiding
• Jaarlijkse analyse.
• Bevindingen tijdens het verificatieonderzoek.

Doel
• Vaststellen of de school voldoet aan de basiskwaliteit.

Werkwijze
• In ieder geval onderzoeken van de kernstandaarden: ‘Zicht op

ontwikkeling’, ‘Didactisch handelen’, ‘Veiligheid en Resultaten’.
• Oordeel op schoolniveau: voldoende, onvoldoende, 

zeer zwak



Onderzoek op verzoek naar een goede school

Doel
• Onderzoeken of de school  een goede school is. 
Aanleiding
• Alleen op verzoek van het bestuur.
Voorwaarde
• Er is een zelfevaluatie beschikbaar.

Werkwijze
• Wij beoordelen de feitelijke kwaliteit t.o.v. het beeld van

het bestuur (relatie met kwaliteitszorg bestuur).
• We onderzoeken alle standaarden. 
• Het onderzoek leidt tot een oordeel/waardering op schoolniveau.



Stelselbezoeken 

Doel
• Informatie verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs 

in Nederland: speciaal thema uit ons jaarwerkplan, staat 
van het onderwijs.

Werkwijze
• Thematische insteek.
• Het gaat vaak om beperkte bezoeken die niet veel 

voorbereiding vragen van bestuur en school. 
• De school wordt niet beoordeeld.
• De school ontvangt geen rapport.



Mogelijke onderdelen van een onderzoek op school
• Kennismaking met het team.
• Presentatie door de school.
• Voor- en nagesprek met de observant(en).
• Gesprek met directie en/of intern begeleider(s).
• Gesprek met een aantal leraren.
• Gesprek met een aantal ouders.
• Gesprek met een aantal leerlingen.
• Terugkoppeling.





Rapportage 

Vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen:  
Bevindingen scholen in paragraaf of hoofdstuk, geen aparte 
rapport voor de school.

Onderzoeken los van het vierjaarlijks onderzoek:
Een apart rapport 

Stelselbezoeken:
Geen rapport

Rapporten van de inspectie van het onderwijs zijn openbaar.  



Normering standaarden

De standaarden Pedagogisch klimaat, Sociale en maatschappelijke 
competenties en Vervolgsucces kennen in het  funderend onderwijs 
geen wettelijke basis. 
Als de school op deze standaarden geen eigen ambities en doelen 
stelt/realiseert dan leidt dat niet tot een oordeel ‘onvoldoende’, maar
geven we dit aan als ‘kan beter’.

goed De school voldoet aan alle deugdelijkheideisen bij de 
standaard en realiseert op overtuigende wijze eigen 
aspecten van kwaliteit.

voldoende De school voldoet aan de deugdelijkheidseisen.
onvoldoende De school voldoet niet aan de deugdelijkheidseisen.



Normering schoolniveau

goed Alle standaarden ten minste voldoende en KA2 goed 
en 2 standaarden uit OP en/of SK goed

voldoende OP2 +OP3+SK1+OR1 voldoende en niet meer dan 1 
standaard uit OP is onvoldoende

onvoldoende OP2 of OP3 of SK1 of OR1 voldoende of twee andere 
standaarden uit OP,SK,OR zijn onvoldoende

zeer zwak OR2 is onvoldoende én OP2 of OP3 of SK1 is 
onvoldoende

Een oordeel of waardering op schoolniveau geven we alleen op 
basis van een kwaliteitsonderzoek gericht op risico’s of een 
onderzoek naar goed op verzoek van het bestuur.



Reflectie/uitwisseling: relatie tussen 
bestuursbeleid en schoolbeleid

Welke beleidsthema’s (en passende standaarden) zou de 
inspectie op deze/jouw school kunnen onderzoeken om te 
verifiëren of het beleid van het bestuur op de school 
doorwerkt? 

Hoe zou je deze thema’s willen laten zien?



Reflectie/uitwisseling: eigen aspecten van 
kwaliteit

Hoe laat je kwaliteit zien? 

Hoe toon je aan dat de school op een overtuigende
Wijze eigen ambities waarmaakt? 

Welke rol speelt een schoolzelfevaluatie daarbij en 
hoe kan die eruit zien?



Kwaliteit van onderwijs



Al geabonneerd op de nieuwsbrief van de inspectie?

Zie ook de website www.onderwijsinspectie.nl
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