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Het waarom
Kern en doel van de verandering van toezicht

Van goed naar beter onderwijs

 Waarborgen

 Stimuleren

 Differentiëren

 Zelfde kader voor de verschillende sectoren
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Waarom vernieuwing van het toezicht?

 Basiskwaliteit op orde, nog volop kansen voor verdere 
ontwikkeling

 Beter aansluiten bij verantwoordelijkheid van besturen en scholen

 Wet Bisschop c.s. per 1-8-2017

 Onderscheid deugdelijkheidseisen (handhaven) 

 overige  aspecten van kwaliteit (stimuleren)



Twee hoofdlijnen in het toezicht

1. Toezicht op scholen en besturen (vierjaarlijks) 

 Bestuur: heeft het bestuur zicht op de kwaliteit, stuurt het op de 
verbetering daarvan en is het financieel gezond?

 School: leren leerlingen genoeg, is er zicht op hun ontwikkeling, 
krijgen ze goed les en zijn ze veilig?

 Elke 4 jaar bij alle besturen en een representatief aantal scholen 
per bestuur.

 Ook elke 4 jaar naar alle scholen (besluit Tweede Kamer)

 Bij besturen die sturen op goede onderwijskwaliteit, zich daarover 
goed verantwoorden en die financieel gezond zijn, doen wij een 
stapje terug -> minder toezicht.



Twee hoofdlijnen in het toezicht

2. Toezicht op scholen waar we risico’s zien (jaarlijks)

 Geen onderwijs onder de basiskwaliteit: waarborgen;

 Jaarlijkse risicomonitoring blijft bestaan;

 Onderzoek op scholen waar we risico’s zien (wanneer we de 
risico’s signaleren).



Hoe gaat het bestuursgericht onderzoek?

 Onderzoek bij bestuur op basis van beschikbare informatie

 Verificatieonderzoek bij een representatieve steekproef van 
scholen binnen het bestuur

 Indien van toepassing: onderzoek risicoscholen

 Indien van toepassing: onderzoek op verzoek naar goede scholen

 Rapportage op het niveau van het bestuur, met de scholen 
herkenbaar in dit rapport. 



Structuur waarderingskader

 Vijf Kwaliteitsgebieden

 Standaarden per kwaliteitsgebied

Per standaard:

 Uitwerking 

 Verantwoording



Waar kijken we naar in het waarderingskader?

• Leerresultaten
• Sociale en 

maatschappelijke 
competenties

• Vervolgsucces

• Aanbod
• Zicht op ontwikkeling
• Didactisch handelen
• (Extra) 

Ondersteuning
• Samenwerking
• Toetsing en afsluiting

• Veiligheid 
• Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat

• Doelen, 
evaluatie en 
verbetering

• Structuur & 
cultuur

• Verantwoor-
ding en 
dialoog

• Continuïteit
• Doelmatigheid
• Rechtmatigheid



Kwaliteitstoezicht straks
In kaders en rapporten wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen het 
toezicht op de deugdelijkheidseisen en de stimulerende taak.



Pilot Flip de School

Wat bindt de deelnemende scholen in deze pilot:

• Ontwikkelen van een vorm van evaluatie van het 
onderwijs, waarbij leraren de regie nemen. 

• De door de leraren gemaakte keuzes, de evaluatie daarvan 
en de reflectie daarop vinden plaats door het verzamelen 
van feedback van leerlingen, ouders, collega’s (ook van

andere scholen) en eventuele andere relevante partijen,   

zoals bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en  

vervolgonderwijs.

• Ter wille van een optimaal ontwikkel- en leerproces 
vormen we combinaties van gelijksoortige scholen, die 
elkaar feedback geven.



Vasthouden / 
Loslaten

http://www.onderwijsinspectie.nl



Quality assurance and school development

Nieuwe Inspectiekader sluit aan bij de inzichten uit een 
Europese werkconferentie

Oktober 2016, Tallinn, Estland

3 dagen - 12 landen - 2 deelnemers 

Hoe kan kwaliteitszorg ondersteunend zijn bij 
onderwijsinnovatie?



Spanning

Accountability, verantwoording en kwaliteitsborging

vs.

Schoolontwikkeling en ondersteuning daarvan

Complementair of competitief?

Kernvraag 1: Wat zijn indicatoren voor kwaliteit van 
onderwijs en leren?

Lokaal niveau of landelijk niveau?

Kwalitatief of kwantitatief?

Inspectie, bestuurders, leraren: 

verschillende perspectieven, verschillende taal 



Perspectief op schoolontwikkeling

Kernvraag 2: Hoe kunnen we schoolontwikkeling effectief 
ondersteunen?

Leraren als sleutelactoren

Belang van betekenis, eigenaarschap en dialoog

De rol van kwalitatieve en kwantitatieve feedback (intern, 
extern, kritische vrienden, …)



Verbinden van twee perspectieven?

Hoe betekenisvol zijn indicatoren voor leraren en hun 
dagelijkse praktijk?

Kwantitatieve data krijgen alleen echt betekenis als ze binnen 
de school geduid worden en verbonden worden aan de 
ambities, visie en missie van de school.

Behoefte aan narratieve vormen van rapportage door 
scholen?



Onderwijs als moreel-ethisch proces

Onderwijs gaat niet alleen over het hoe, maar ook over het waartoe.

Daarbij is de persoon van de docent niet te scheiden van zijn
handelen.

Moreel-ethisch proces op basis van morele opvattingen en

overtuigingen van de docent cq. het docententeam.

“Onderzoek laat zien wat werkt (hoe), maar niet wat wenselijk is 
(waartoe)”

Gert Biesta

Onderzoeksuitkomsten (het weten) in zichzelf zijn betekenisloos, 

maar krijgen pas betekenis wanneer ze verbonden worden met de 

ambitie en drijfveren van docententeams (het willen). 



Randvoorwaarden

Verandering van mentale modellen van een nadruk op 
controle, verantwoording en oordelen naar ontwikkeling, 
verbetering en meedenken

Consistentie en alignement van beleid, instrumenten en taal

Ruimte voor eigen invulling vanuit eigen missie en trots

Dialoog met de sleutelactoren: leraren

Capaciteiten van verschillende actoren (inspecteurs, 
bestuurders, schoolleiders, leraren)




