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De rol van de Inspectie

De Inspectie is voor mij ….

3



Waarom toezicht en Inspectie?
 Waarborgen van de kwaliteit en deugdelijkheid van het 

onderwijs
 Waarderingskader: indicatoren voor deugdelijk onderwijs

 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



Opbrengsten van toezicht en Inspectie
Steeds minder (zeer) zwakke scholen

Prikkels voor scholen om minimale kwaliteitsstandaarden te 
hanteren en om zich te verbeteren 



Problemen bij toezicht en Inspectie
 Scholen die op veilig spelen
 Weinig prikkels als de school aan de deugdelijkheidscriteria 

voldoet
 Geen differentiatie tussen scholen en hun ambities
 Verschil in taal tussen inspecteurs, scholen en leraren
 Weinig eigenaarschap bij scholen en leraren



Wat doet de Inspectie daaraan?
Een nieuw toezichtkader sinds augustus 2017
 Bestuursgericht
 Toezicht èn stimulering
 Aan de hand van basiscriteria (deugdelijkheid) èn ambities van 

het bestuur
 Aan de hand van de data die de school verzamelt
 Verificatieonderzoek bij een representatieve steekproef van 

scholen binnen het bestuur
 Kwaliteitsonderzoek bij ‘risico-scholen’
 èn bij scholen waar het bestuur prikkels voor verdere 

ontwikkeling wil (predicaat ‘goed’)



Wat kunnen leraren doen?
Leraren die de autonomie nemen om zelf ‘levende en betekenisvolle 

doelen’ te formuleren en zichtbaar maken in welke mate ze die 
doelen bereiken





Waar sta jij voor?
Bespreek in groepen van 4 (rij):

 Wat is voor jou een kenmerk van kwalitatief goed onderwijs?

 Hoe kun je dat zichtbaar maken naar anderen?

 Wat heb je daarbij nodig van anderen?
(zoals de Inspectie)



Afronding
Waar loop je tegen aan?

Welke vragen heb je nog?

Wat kun je hiermee binnen je team/school?
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