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Samenvatting en conclusies 

In september – oktober 2011 is het scholenpanel van de Algemene Vereniging 

Schoolleiders uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over het functioneren van de 

onderwijsinspectie. Hiervoor is een webvragenlijst ontwikkeld, mede op basis van 

enkele interviews met AVS- adviseurs en enkele leden.  In het onderzoek is gevraagd 

naar de mening van de leden over de taken, de professionaliteit, de uitgangspunten, 

een algemeen oordeel van de inspectie en de eigen verantwoordelijkheden van de 

schoolorganisatie. Op alle onderwerpen is eveneens naar verbeterpunten gevraagd. 

1272 leidinggevenden in het primair en speciaal onderwijs hebben de vragenlijst 

ingevuld.  

Taken en uitgangspunten inspectie 

Gemiddeld genomen geven de leden een 7 aan de inspectie. Er zijn grote verschillen 

tussen leden naar onderwijssoort, functie, toezichtarrangement en provincie. Over 

het geheel genomen vinden de leden het belangrijk dat de inspectie de kwaliteit van 

onderwijs beoordeelt en een controlerende taak heeft en zij zijn hier ook positief 

over. Het uitgangspunt ‘werken vanuit verdiend vertrouwen’ wordt door een grote 

groep als positief beschouwd. Wel vindt een substantieel deel van de leden dat 

kwaliteit breder gedefinieerd mag worden in de beoordeling (in relatie tot de focus 

op CITO- scores), minder cijfermatig, met meer oog voor de schoolspecifieke situatie 

en waarbij ook goede schoolpraktijken gewaardeerd worden. Daarnaast zouden de 

leden een meer stimulerende vorm van toezicht wensen: er is behoefte aan een 

onafhankelijke inspecteur als kritische vriend, als partner, maar ook als adviseur 

(bijvoorbeeld in het kader van preventief toezicht). Een ander aandachtspunt is de 

mate waarin scholen zich belast voelen in het toezicht op hun schoolorganisatie. 

Veel schoolorganisaties hebben gekozen voor een zelfevaluatiesysteem dat aansluit 

bij de inspectie- indicatoren en een leerlingvolgsysteem dat dekkend is voor de 

criteria waarop de inspectie beoordeelt; toch ziet men in de aansluiting op 

instrumenten van de school een verbeterpunt.  Met name leden die in het speciaal 

onderwijs werken (en relatief vaker met een ander leerlingvolgsysteem werken), 

hebben hier behoefte aan.  

De uitgangspunten ‘programmatisch handhaven’ en ‘preventief toezicht’ worden 

kritisch beoordeeld.  

Professionaliteit inspectie 

De algemene indruk is positief. De leden vinden in het algemeen de inspecteur 

deskundig en transparant en op een goede wijze communiceren (vooraf duidelijke 

uitleg, reacties van schoolorganisatie worden serieus genomen). Onafhankelijkheid 

is echter een aandachtspunt, met name in de mate waarin eigen voorkeuren en 
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visies in de beoordeling doorklinken. Ook zijn veel leden minder positief over de 

mate waarin rekening wordt gehouden met de vrijheid van het onderwijs (met 

name de leden uit algemeen bijzonder onderwijs), die mogelijk zowel aan de aanpak 

van individuele inspecteurs  toe te schrijven is als aan het beleid van het ministerie 

(beoordelen van het ‘WAT’ in relatie tot het ‘HOE’). Bijna een kwart geeft aan dat de 

inspecteur vooruitgelopen heeft op wet- en regelgeving, in het bijzonder wat betreft 

het ontwikkelingsperspectief en passend onderwijs (in een aantal gevallen heeft de 

inspecteur dit ook in de beoordeling meegenomen volgens de leden). 

Van de schoolorganisaties die te maken hebben gehad met meerdere inspecteurs, 

ervaren de meeste verschillen in professionaliteit. Die verschillen zitten vooral in 

visie en voorkeuren van inspecteurs, kennis en ervaring met het onderwijs, 

werkwijze en houding (strikt volgens de regels en als controleur of inspelend op de 

schoolcontext en meedenkend met de school). 

Eigen verantwoordelijkheden schoolorganisatie 

De meeste schoolorganisaties hebben een kwaliteitszorgsysteem op schoolniveau, 

waarbij veel leden aangeven hier meer afstemming in te wensen. CITO-LOVS en – op 

de tweede plaats – ParnasSys zijn de meest gebruikte leerlingvolgsystemen. In de 

praktijk liggen veel van de verantwoordelijkheden, die de inspectie als bestuurlijke 

verantwoordelijkheden beschouwt, nadrukkelijk bij zowel bestuur als schoolleiding. 

Het opstellen van het kwaliteitsbeleid en de verantwoordelijkheid voor de financiële 

situatie zijn verantwoordelijkheden, waarbij ruim een op de tien leden aangeeft de 

invulling hiervan momenteel als onvoldoende te ervaren binnen de organisatie. De 

meeste – met name leidinggevenden op schoolniveau – vinden dat het bestuur wat 

meer regie mag nemen richting de inspectie en zouden meer betrokken willen 

worden bij de verantwoording.  

Als het inspectierapport er ligt, onderschrijven en herkennen de meeste leden de 

bevindingen van de inspectie en wordt het eindoordeel ook vertaald naar concrete 

interventies. Ruim een derde geeft aan dat hoor en wederhoor niet geleid hebben 

tot aanpassing van het rapport. En in ruim een op de tien gevallen leidt het 

eindoordeel tot personele maatregelen, zoals ontslag, begeleiding en scholing. 

Bestuur en school kunnen volgens bijna alle leden in goed overleg tot een aanpak 

komen.  

Over het geheel genomen bevinden de critici zich met name onder de leden die 

leidinggeven op een school, op kleinere scholen werken, al geruime tijd werkzaam 

zijn in de huidige functie, de leeftijd van 50 jaar gepasseerd hebben en in 

organisaties werken met een aangepast arrangement.  

 



  5 

 

  

1.  Inleiding 

Dit onderzoeksverslag gaat over de uitkomsten van het scholenpanelonderzoek met 

als thema Inspectie dat in september- oktober van 2011 is uitgezet onder leden van 

de AVS. De onderzoeksgroep zijn leidinggevenden in het primair of speciaal 

onderwijs.1  

 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De AVS vangt regelmatig signalen op over de ervaringen van scholen met de 

inspectie. Dit gaf aanleiding een breder beeld te krijgen van hoe leden aankijken 

tegen het functioneren van de inspectie. Er is gebruik gemaakt van een webbased 

vragenlijst, waarin de leden, c.q. de leidinggevenden in primair en speciaal 

onderwijs, gevraagd is naar het belang, de ervaring en behoeften die zij hebben ten 

aanzien van het functioneren van de onderwijsinspectie.  

 

1.2 Onderzoeksmethoden en -periode 

Voordat de vragenlijst is ontwikkeld, zijn telefonische (individuele) interviews 

gehouden met zes AVS- adviseurs en vijf leden uit het primair en speciaal onderwijs. 

De interviews zijn bepalend geweest voor de keuze van onderwerpen in de 

vragenlijst. De opbrengsten van deze interviews hebben geleid tot een viertal 

hoofdthema’s, te weten taken van de inspectie, professionaliteit van de inspecteur 

(waaronder de communicatie), verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg van de 

schoolorganisatie en uitgangspunten in het toezichtproces van de inspectie. Ook is 

een algemeen oordeel met betrekking tot het inspectiebezoek en –rapport gevraagd. 

Uit het relatiebestand van de AVS is een selectie gemaakt van leden, van wie bekend 

is dat zij leiding geven aan een of meer scholen. Van enkele deelgroepen is onbekend 

of zij tot de onderzoeksgroep behoren, zoals buitengewone leden en leden van wie 

de functie onbekend is. Ook deze groep is benaderd. Alle geselecteerde leden 

hebben een uitnodigingsbericht ontvangen met daarin een persoonlijke link naar de 

vragenlijst en gekoppeld aan de gegevens in het relatiebestand van de AVS, zodat 

een aantal achtergrondvariabelen niet apart bevraagd hoefden te worden.  

De veldwerkperiode van de vragenlijst bedroeg drie weken (van 12 september tot 

en met 2 oktober); twee weken na de start is een herinneringsmail naar de leden 

gestuurd, die de vragenlijst (nog) niet afgerond hadden.  
                                                           

1 Er is niet gevraagd naar voor het speciaal onderwijs specifieke aspecten, maar naar de generieke 

aspecten, ofwel de aspecten die gelden voor zowel primair als speciaal onderwijs. 
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1.3 Respons en representativiteit 

De totaalrespons op de vragenlijst is 1272 personen die de vragenlijst (gedeeltelijk) 

ingevuld hebben. Hiervan hebben 875 personen de vragenlijst geheel afgerond. De 

responsgrootte is voldoende om met 95% betrouwbaarheid uitspraken te doen over 

de totale doelgroep.  

Er is bij acht variabelen op representativiteit getoetst (zie bijlage 1 voor populatie- 

en responsoverzicht). De responsverdeling op deze variabelen is vergeleken met de 

verdeling in het relatiebestand van de AVS. Daaruit komt naar voren dat geslacht, 

schoolgrootte en provincie goed zijn vertegenwoordigd. Over het geheel genomen 

zijn het vooral directeuren en meerscholendirecteuren die oververtegenwoordigd 

zijn; adjunct-directeuren en buitengewone leden zijn ondervertegenwoordigd.  De 

verdeling over de leeftijdscategorieën is licht afwijkend: leden met een leeftijd van 

55 jaar of ouder zijn iets oververtegenwoordigd en leden met een leeftijd van 30 tot 

45 jaar licht ondervertegenwoordigd. Wat betreft denominatie is het algemeen 

bijzonder onderwijs licht ondervertegenwoordigd. De regio Zuid- West is licht 

oververtegenwoordigd. Bij de onderwijssoort is de categorie ‘Onbekend’ 

ondervertegenwoordigd; speciaal basis- en basisonderwijs licht 

oververtegenwoordigd.  

Voor de meeste leden (38%) geldt dat in 2011 het laatste inspectiebezoek heeft 

plaatsgevonden. Het bezoek dat het langste geleden is, is in 2001 (bij 0,2%). Voor 

94% van de leden geldt dat het laatste inspectiebezoek in of na 2007 was (dus na 

invoering van het risicogestuurd toezicht). Het type bezoek was met name een 

vierjaarlijks bezoek (53%); op de tweede plaats (24%) volgt het 

kwaliteitsonderzoek. Voor de overige leden geldt dat het laatste bezoek een ander 

type bezoek was, zoals een steekproef- of themaonderzoek. 

94% van de leden geeft aan dat de schoolorganisatie een basisarrangement heeft,  

6% een aangepast arrangement, waarvan 0,5% het predicaat zeer zwak heeft 

gekregen.  

Als gekeken wordt naar de verdeling respons en non-respons is te zien dat 1272 

leden de vragenlijst hebben afgerond, van wie  er 397 aan de vragenlijst begonnen 

zijn, maar niet afgerond hebben;  875 leden hebben  de vragenlijst afgerond. In 

totaal heeft 27% van de doelgroep de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. 

Binnen de non - responsgroep van 72% wordt 8% (n=371) verklaard door het niet 

succesvol ontvangen van de uitnodigingsmail (bounces). Van de overige 64% 

(n=3021) is de reden van non-respons niet bekend.  



 

 

 

 

Figuur 1.1 Absolute verdeling r

1.4 Leeswijzer 

Elk vraagthema uit de vragenlijst wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld: 

• taken inspectie (hoofdstuk 2);

• professionaliteit inspecteur (hoofdstuk 3);

• verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg schoolorganisatie (hoofdstuk 4);

• uitgangspunten toezichtproces inspectie (hoofdstuk 

• algemeen oordeel inspectie en 

(hoofdstuk 6). 

De uitkomsten worden zowel beschreven als weergegeven in tabellen of 

diagrammen. In elk hoofdstuk worden ook de

beschreven. Er zijn vergelijkende analyses gedaan op deelgroepen binnen de 

onderzoeksgroep en er zijn enkele correlaties bekeken tussen variabelen. Waar 

uitkomsten significant zijn, d.w.z. dat de gevonden verschillen of 

waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval berusten, wordt dit aangegeven met een * 

en in de tekst.  In de vergelijkende analyses zijn in ieder geval de volgende 

achtergrondkenmerken meegenomen:

 

                                                          
2 Dit zijn het aantal leden dat in het relatiebestand van de AVS vermeld staat als leidinggevende in 
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werkzaam zijn. Postactieve leden en leden die per mail hebben 
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Absolute verdeling respons en non- respons (n=4664) 2 

Elk vraagthema uit de vragenlijst wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld: 

taken inspectie (hoofdstuk 2); 

professionaliteit inspecteur (hoofdstuk 3); 

verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg schoolorganisatie (hoofdstuk 4);

uitgangspunten toezichtproces inspectie (hoofdstuk 5); 

algemeen oordeel inspectie en gewenste doel van de inspectie volgens lede

De uitkomsten worden zowel beschreven als weergegeven in tabellen of 

diagrammen. In elk hoofdstuk worden ook de uitkomsten op verdiepende analyses 

beschreven. Er zijn vergelijkende analyses gedaan op deelgroepen binnen de 

onderzoeksgroep en er zijn enkele correlaties bekeken tussen variabelen. Waar 

uitkomsten significant zijn, d.w.z. dat de gevonden verschillen of verbanden 

waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval berusten, wordt dit aangegeven met een * 

In de vergelijkende analyses zijn in ieder geval de volgende 

achtergrondkenmerken meegenomen: 
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Elk vraagthema uit de vragenlijst wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld:  

verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg schoolorganisatie (hoofdstuk 4); 

gewenste doel van de inspectie volgens leden 

De uitkomsten worden zowel beschreven als weergegeven in tabellen of 

uitkomsten op verdiepende analyses 

beschreven. Er zijn vergelijkende analyses gedaan op deelgroepen binnen de 

onderzoeksgroep en er zijn enkele correlaties bekeken tussen variabelen. Waar 

verbanden bij een 

waarschijnlijkheid van 95% niet op toeval berusten, wordt dit aangegeven met een * 

In de vergelijkende analyses zijn in ieder geval de volgende 

Dit zijn het aantal leden dat in het relatiebestand van de AVS vermeld staat als leidinggevende in 

primair of speciaal onderwijs en leden van wie onbekend is in welke functie of onderwijssoort 

aangegeven niet meer of elders dan 

respons: onbekend
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1- aantal functiejaren in klassen (0-5, 5-10, 10-20, 20 of meer) 

2- onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) 

3- niveau van leidinggeven (bovenschools, schools) 

4- leeftijd (vanaf 20 jaar, in klassen van 5 jaar) 

5- denominatie (algemeen bijzonder, confessioneel, openbaar en overig) 

6- geslacht 

7- bezoekjaar laatste inspectiebezoek (2001-2006, 2007-2011) 

8- toezichtarrangement (basis, (zeer)zwak) 

9-  schoolgrootte (50-100, 100-200, 200-400, 400-600, 600 of meer) 

10- provincie 

11- regio (midden, noord, noord- west, oost, zuid, zuid- west)  

Sommige vragen zijn op een vijfpuntsschaal bevraagd (c.q. helemaal oneens, oneens, 

neutraal, mee eens, helemaal mee eens). Bij deze vragen is een gemiddelde score 

berekend. Daarvoor geldt hoe hoger de score, hoe sterker men het eens is met de 

betreffende stelling. Een score van 3,5 of hoger wordt in deze rapportage 

beschouwd als positief, een score lager dan 3,0 als kritisch. Daarnaast wordt ook de 

standaardafwijking genoemd: deze geeft de spreiding van de verdeling aan.  

In bijlage 1 is een populatie- en responsoverzicht opgenomen. In bijlage 2 is een 

overzicht van de clusters op open en halfopen vragen weergegeven. Dit is 

uitgebreider dan wat in de hoofdstukken aan bod komt. Een tabellenboek met 

frequenties van de antwoorden op alle gesloten vragen vormt een separaat 

document bij deze rapportage. In bijlage 3 zijn de gemiddelde rapportcijfers per 

deelgroep, op basis van de achtergrondkenmerken, weergegeven.  
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2.  Taken inspectie 

In dit hoofdstuk komen drie paragrafen aan de orde. Allereerst wordt ingegaan op 

het belang en de waardering van de taken van de inspectie (2.1). Daarna volgt in 2.2 

een beeld over de mate waarin de inspectie tijdens haar bezoek volgens de leden 

vooruitgelopen is op wet- en regelgeving. In 2.3 komen de verbeterpunten met 

betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de inspectie aan de orde. 

2.1  Belang en waardering taken inspectie 

De inspectie heeft in haar toezichtkader omschreven wat de taken en 

verantwoordelijkheden zijn die zij onder ministeriële verantwoordelijkheid uitvoert 

(zie ook Wet op Onderwijstoezicht).  

 

In onderstaande tabel is in de linkerkolom te zien hoeveel procent van de leden de 

aspecten belangrijk vindt. In de top drie staat: beoordelen kwaliteit van het 

onderwijs, stimuleren van kwaliteitszorg op scholen en scholen niet meer belasten 

dan noodzakelijk is. Relatief het minst belangrijk vindt men de beoordeling van de 

rechtmatigheid van de bestedingsmiddelen.  

 

In de rechterkolom staat de gemiddelde waardering hiervan.3  

Het meest positief zijn de leden over de controle en handhaving, het beoordelen van 

de kwaliteit van het onderwijs en het beoordelen van de naleving van wet- en 

regelgeving. Het minst positief zijn de leden over de beoordeling van de 

rechtmatigheid van de bestedingsmiddelen, het rekening houden met de belasting 

van scholen, met de vrijheid van het onderwijs en het uitvoeren onder ministeriële 

verantwoordelijkheid.  

 

 

  

                                                           
3 zie voor uitleg gemiddelde scores in hoofdstuk 1, leeswijzer. 
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Tabel 2.1  Procentuele verdeling van taken en verantwoordelijkheden die belangrijk 

gevonden worden en gemiddelde itemscore van mate waarin er een goede 

invulling aan gegeven wordt (n=1267) 

Taken inspectie belangrijk waardering 

(gemiddelde 

score) 

SD 4 

beoordelen kwaliteit   onderwijs 81 3,6 1,0 

stimuleren kwaliteitszorg scholen 74 3,4 1,2 

niet méér belasten scholen dan noodzakelijk is 73 2,7 1,3 

rapporteren staat van onderwijs 54 3,4 1,1 

beoordelen naleving wet- en regelgeving 50 3,5 1,1 

rekening houden met de vrijheid van onderwijs 42 2,7 1,3 

uitvoeren onder ministeriële verantwoordelijkheid 36 2,9 1,2 

controle en handhaving 34 3,5 1,1 

informeren op instellingsniveau over resultaten 28 3,3 1,1 

beoordelen rechtmatigheid bestedingsmiddelen 17 1,8 1,6 

geen van bovenstaande (n=2) 0   

totaal waardering  3,1 0,7 

 

Er zijn verschillende significante verschillen gevonden tussen deelgroepen op het 

belang en de waardering van de taken van de inspectie (*): 

1- Belang: 

o Het zijn vaker de bovenschools leidinggevenden die bepaalde taken 

belangrijk vinden dan leidinggevenden op schoolniveau. Het betreft 

vooral de controle en handhaving, kwaliteits- en 

rechtmatigheidsbeoordeling.  Hetzelfde beeld is te zien bij 

organisatiegrootte; er is een sterk verband tussen leden werkzaam in 

schoolorganisaties met 600 of meer leerlingen en bovenschools 

leidinggevenden. 

o Leden die na 2007 het laatste inspectiebezoek hebben gehad, geven 

eveens relatief vaker aan bepaalde taken belangrijk te vinden: ook 

hier gaat het om controle en kwaliteitsbeoordeling. 

                                                           
4 SD= standaardafwijking 
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o Een derde opvallendheid is het aantal jaren dat iemand werkt: leden 

die niet langer dan 10 jaar werkzaam zijn in de huidige functie vinden 

de kwaliteitsbeoordeling vaker belangrijk dan leden die langer 

werkzaam zijn in de huidige functie. 

o Het rekening houden met de vrijheid van onderwijs is sterk 

denominatiegebonden: leden werkzaam in het algemeen bijzonder 

onderwijs hechten hier meer belang aan dan leden werkzaam in het 

openbaar onderwijs.  

 

2- Waardering: 

o Leden die 20 jaar of langer werkzaam zijn in de huidige functie zijn 

vaker ontevreden over de invulling van de taken. 

o Hoe ouder, hoe minder tevreden over de mate waarin rekening wordt 

gehouden met de vrijheid van het onderwijs. 

 

2.2  Vooruitlopen op wet- en regelgeving 

In het aangepaste toezichtkader van de inspectie (mei, 2011) wordt de volgende 

uitspraak gedaan: “De aanpassing van het toezichtkader loopt uitdrukkelijk niet 

vooruit op wet− en regelgeving die nog in voorbereiding is, zoals de wetgeving 

'Passend Onderwijs' en de voorgenomen wijziging van de Wet op het  

onderwijstoezicht. Zodra genoemde wetgevingstrajecten zijn afgerond, wordt 

opnieuw bekeken of bijstelling van het toezichtkader nodig is of gewenst." 

 

Aan de leden is gevraagd of zij, desondanks, ervaren hebben dat de inspecteur 

vooruitgelopen is op wet- en regelgeving en zo ja, op welk thema. 234 leden (23%) 

hebben dit bevestigd. Er zijn geen beduidende verschillen tussen leden uit de 

verschillende onderwijssoorten of denominaties gevonden, noch tussen regio’s en 

provincies of type arrangement. De meeste leden geven aan dat er vooruitgelopen is 

op wetgeving met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief (zie figuur 2.1). Door 

37% is aangegeven dat dit Passend Onderwijs betrof.   

 

Met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief wordt in de meeste gevallen 

genoemd dat dit in de beoordeling is meegenomen en volgens sommige leden zelfs 

tot een onvoldoende oordeel heeft geleid. Ook wordt regelmatig genoemd dat de 

inspectie verwachtingen uitspreekt over de aanwezigheid van 

ontwikkelingsperspectieven of zijn er controles uitgevoerd door de inspectie op 

handelingsplannen en leerlijnen. 



 

 

 

Daarnaast heeft de inspectie 

scholen gekeken naar de inrichting van de zorg, differentiatie o

leerlingen en zorgaanbod gevraagd. 

 

Figuur 2.1 Procentuele verdeling van thema’s waarbij vooruitgelopen is op wet

regelgeving door de inspectie  (n=208)

 

14% van de leden geeft andere thema’s aan dan die in de vragenlijst 

Zo worden groepsplannen, burgerschap, nieuwe CITO

waarschuwing voor gebruik ouder

 

2.3  Verbeterpunten taken inspectie

De verbeterpunten die genoemd worden

(figuur 2.2). Er is door 69% van de leden behoefte aan de rol van kritische vriend; 

60% zou willen dat de inspecteur meer de rol van adviseur op zich zou nemen en 

58% heeft behoefte aan de rol van samenwerkingspartner.

vindt dat de inspectie zich enkel zou moeten richten op de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 

Ongeveer 7% van de leden geeft aanvullende verbeterpunten aan. De 

verbeterpunten betreffen voornamelijk het verbreden van de kijk van de inspectie 

(niet alleen leerresultaten, maar ook de sociaal

                                                          
5 Voor een uitgebreider overzicht van antwoorden (per thema) zie bijlage 2.
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Procentuele verdeling van thema’s waarbij vooruitgelopen is op wet

regelgeving door de inspectie  (n=208) 

14% van de leden geeft andere thema’s aan dan die in de vragenlijst 

Zo worden groepsplannen, burgerschap, nieuwe CITO- normen en voortijdige 

waarschuwing voor gebruik oudere toetsen genoemd.5  
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bepalen van de toetsingskaders.
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Figuur 2.2  Procentuele verdeling van verbeterpunten taken inspectie (n=930)
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individuele leerrendement van leerlingen, het onderwijsleerproces en beoordelen in 

de context van de eigen missie en visie). In het verlengde hiervan wordt enkele 

keren genoemd dat de CITO minder zwaar mee zou moeten wegen en dat de norm 

voor de leerresultaten niet steeds opgeschoefd zou moeten worden. Daarnaast is 
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ministerie is of waarbij de inspectie een gesprekspartner is van scholen bij het 

epalen van de toetsingskaders. Ook wordt een behoefte uitgesproken aan 

informatievoorziening in de vorm van tips, naast signaleren en beoordelen. Tot slot 

is er behoefte aan meer professionaliteit: inspectie met kennis van de doelgroep en 
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minder leerlingen) (*). De behoefte aan de rol van kritische vriend vooral door 

leidinggevenden op schoolniveau en vaker door leden werkzaam in primair dan in 

speciaal onderwijs (*). De rol van adviseur wordt vaker aangegeven door 

leidinggevenden op schoolniveau, leden van 50 jaar en ouder en kleine scholen (*).  

3.  Professionaliteit inspectie 

In dit hoofdstuk wordt de beleving van de leden met betrekking tot de 

professionaliteit van de inspectie beschreven. In 3.1 worden de meningen gegeven 

ten aanzien van het laatste inspectiebezoek. In 3.2 wordt stilgestaan bij de 

communicatie en het proces van de betrokkenen tijdens het laatste inspectiebezoek. 

In 3.3 wordt de ervaring van leden die met meerdere inspecteurs te maken hebben 

gehad beschreven. Tot slot, in 3.4, worden enkele verbeterpunten geformuleerd ten 

aanzien van de professionaliteit van de inspecteurs.  

 

3.1  Professionaliteit inspecteur laatste inspectiebezoek 

In onderstaande tabel is te zien hoe de leden over de professionaliteit van de 

inspecteur denken. Hierbij is het laatste inspectiebezoek als uitgangspunt genomen. 

Gemiddeld genomen vinden de leden de inspecteur professioneel. De inspecteur 

wordt deskundig en transparant gevonden, maakt vooraf duidelijk waarop de 

school beoordeeld wordt, verantwoordt dit ook en communiceert op een correcte 

wijze. Een kritisch punt is daarentegen de onafhankelijkheid: bijna een derde van de 

leden vindt dat de inspecteur zich heeft laten leiden door zijn eigen mening of die 

van een ander in de oordeelsvorming. Een aspect dat boven de kritische waarde 

valt, maar desalniettemin door bijna een derde aangegeven is, is de beleving dat de 

inspectie niet duidelijk rekening heeft gehouden met de omstandigheden waarin de 

school verkeert.  
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Tabel 3.1  Procentuele verdeling in mate waarin men het eens is met de stellingen m.b.t. 

professionaliteit van de inspecteur tijdens het laatste bezoek en gemiddelde 

itemscore hiervan op een vijfpuntsschaal (n=946) 

De inspecteur (helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

eens 

gemiddelde 

score 

SD 6 

is deskundig 4 15 82 4,0 0,7 

is transparant 13 19 68 3,7 0,9 

heeft zich laten beïnvloeden in zijn 

of haar oordeelsvorming door eigen 

mening of mening van ander    7 

29 40 32 2,9 0,9 

heeft vooraf duidelijk gemaakt 

waarop de school beoordeeld 

wordt 

8 14 78 3,9 0,8 

in zijn of haar oordeelsvorming 

duidelijk rekening gehouden met 

omstandigheden die de kwaliteit 

van ons onderwijs beïnvloeden 

32 27 42 3,1 1,0 

heeft het oordeel en de wijze 

waarop verantwoord 

6 18 76 3,8 0,7 

heeft op een correcte wijze met ons 

gecommuniceerd 

8 14 79 3,9 0,9 

Professionaliteit inspecteurs       3,6 0,6 

 

Vergelijking op de achtergrondkenmerken geeft het volgende beeld (*): 

� Leden die 20 jaar of langer werkzaam zijn in de huidige functie zijn kritischer 

over de professionaliteit dan leden die korter werkzaam zijn. 

� Leidinggevenden op bovenschools niveau zijn positiever over de 

professionaliteit dan leidinggevenden op schoolniveau (hetzelfde geldt voor 

leden die werkzaam zijn op schoolorganisaties met 600 of meer leerlingen). 

 

3.2  Communicatie en proces laatste inspectiebezoek 

De leden bij wie het laatste inspectiebezoek in 2007 of later heeft plaatsgevonden 

zijn geselecteerd. In de onderstaande tabel is aangegeven hoe het 

(communicatie)proces is geweest volgens leden tijdens dit bezoek.  

 

  

                                                           
6 SD= standaardafwijking 
7 Dit item is negatief geformuleerd; de gemiddelde itemscore is omgecodeerd; d.w.z. dat ook hier 

geldt: hoe hoger de score, hoe positiever. 



  16 

 

  

Tabel 3.2  Procentuele verdeling in communicatie en proces laatste inspectiebezoek 2007 

of later  volgens leden voor wie de betreffende situatie van toepassing is geweest  

(n in tabel) 

Communicatie en proces waar niet 

waar 

Tijdens het laatste inspectiebezoek is aan onze schoolorganisatie vooraf 

duidelijk uitgelegd op welke manier de inspecteur te werk zou gaan 

(n=812) 

89 12 

De inspecteur heeft keuzes over zijn of haar aanpak tijdig naar het bestuur 

toe verantwoord (n=692) 

84 16 

De inspectie heeft de reactie van het bestuur en/of schoolleiding serieus 

genomen (n=695) 

87 13 

De hoor en wederhoor hebben geleid tot aanpassing van het 

inspectierapport (n=522) 

63 37 

De inspectie heeft het oordeel zowel met de bestuurder als de schoolleiding 

besproken (n=796) 

85 15 

De uitkomsten van de laatste inspectiebeoordeling zijn door de inspecteur 

besproken met het schoolteam (n=769) 

46 54 

Het inspectieoordeel is door de schoolorganisatie (vrijwel) direct 

gecommuniceerd met de ouders (n=794) 

82 18 

Bestuur en schoolleiding kunnen in goed onderling overleg besluiten 

nemen over eventuele vervolgstappen n.a.v. het inspectie oordeel (n=754) 

95 5 

 

Bijna alle leden zijn van mening dat bestuur en schoolleiding in goed onderling 

overleg tot vervolgstappen kunnen komen naar aanleiding van het inspectierapport. 

Binnen het speciaal onderwijs vindt men dit echter relatief vaker niet het geval 

vergeleken met (speciaal) basisonderwijs (*).  

Meer dan 84% van de leden geeft aan dat vooraf duidelijke uitleg is geweest (vooral 

bovenschools leidinggevenden vinden dit (*)), de inspecteur keuzes over de aanpak 

tijdig heeft verantwoord (vooral bovenschools leidinggevenden (*)), het oordeel 

met bestuurder en schoolleiding is besproken en dat de reactie van bestuur en 

schoolleiding serieus is genomen.  Ruim een derde van de leden geeft echter ook aan 

dat de hoor en wederhoor niet tot aanpassing van het rapport hebben geleid; dit zijn 

relatief vaker de  leidinggevenden op schoolniveau, leden die 20 jaar of langer 

werkzaam in de huidige functie (*).  In de meeste gevallen heeft de inspecteur zijn 

bevindingen niet met het schoolteam besproken: dit is overigens relatief wel meer 

gebeurd volgens leden die werkzaam zijn op een (zeer) zwakke school. 
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82% heeft het inspectieoordeel vrijwel direct gecommuniceerd met de ouders; 18% 

heeft dat niet gedaan.  Het maakt geen verschil of de betreffende schoolorganisatie 

het predicaat (zeer) zwak heeft of een basisarrangement heeft. 8  

 

3.3  Ervaring professionaliteit bij meerdere inspecteurs 

46% van de leden heeft aangegeven met meerdere inspecteurs te maken hebben 

gehad die een oordeel hebben gegeven over de kwaliteit van de schoolorganisatie 

(n=446).  Het zijn vooral de leden die werkzaam zijn in een organisatie met het 

predicaat zwak of zeer zwak die met meerdere inspecteurs te maken hebben gehad 

(*). Ook valt op dat met name leden werkzaam in de regio noord en regio oost met 

meerdere inspecteurs te maken hebben gehad (*). 

 

60% van deze groep geeft aan verschillen in professionaliteit te hebben ervaren 

tussen deze inspecteurs; 40% ervaart geen verschillen. Er zijn geen significante 

verschillen gevonden op de achtergrondkenmerken. 

De twee deelgroepen – wel en niet ervaren professionaliteitverschillen -  zijn in 

figuur 3.1 weergegeven. Per deelgroep is te zien wat – gemiddeld genomen – het 

eindoordeel van de inspectie was voor hun schoolorganisatie. Met name onder de 

leden die verschillen in professionaliteit ervaren, wordt ook vaker een wisselend 

(positief/ negatief) oordeel aangegeven, en omgekeerd, leden die in alle gevallen 

een positief eindoordeel hebben gekregen, zeggen vaker dat er geen verschillen in 

professionaliteit waren (*).  

 

Er is een sterk verband tussen deze twee variabelen gevonden, waarbij over de 

richting vooralsnog weinig gezegd kan worden (**). Of hier een sprake is van een 

oorzaak- gevolgrelatie is geen conclusie te trekken. Het kan zijn dat verschillen in 

professionaliteit  leiden tot verschillen in oordeel, maar of hier sprake is van 

meerdere inspecteurs in een zelfde beoordelingsperiode is niet bekend. Ook kan een 

derde variabele van invloed zijn, zoals veranderingen binnen de school die van 

invloed zijn op het eindoordeel. Ruim  vier op de tien leden -  die in alle gevallen een 

positief eindoordeel hebben gekregen -  geven aan dat zij verschillen in 

                                                           
8 Aan de leden die leidinggeven aan een school met een aangepast arrangement (zeer zwak) is 

gevraagd hoe zij over het ouderrapport van de inspectie denken.  Er is gevraagd of de bevindingen in 

het ouderrapport kloppen met de praktijk van de schoolorganisatie en of het rapport geschikt is om 

te overhandigen aan de ouders. Omdat het aantal leden dat aangegeven heeft het predicaat zeer zwak 

te hebben erg klein is (n=4) kunnen de uitkomsten, die overigens erg verdeeld zijn, niet 

gegeneraliseerd worden. 

 



 

 

 

professionaliteit ervaren. 

significante verschillen op de achtergrondkenmerken te vinden. 

 

Wisselende eindbeoordelingen komen vaker voor bij (zeer) zwakke scholen dan bij 

scholen met een basisarrangement

beoordelingen vaker voorkomen bij speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 

en positieve eindbeoordelingen vaker bij 

onderwijs komen eveneens relatief vaker wisselende eindbeoordelingen voor dan 

bij confessioneel onderwijs en vaker in Friesland en Groningen dan in andere 

provincies (*).  

 

Figuur 3.1  Procentuele verdeling van gemidde

inspecteurs (n=446)**

 

Aan de 60% leden die verschillen ervaren hebben, is gevraagd welke verschillen dit 

zijn. De meeste genoemde verschillen zijn verschillen in de houding (als controleur 

of als kritische meedenker) en verschil in manier van werken (volgens de letter en 

protocollair werken of meer inspelen op de situatie in de school). Daarnaast zijn 

interpretatieverschillen ook veelvuldig genoemd en verschil in visie en insteek van 

de inspecteurs. Tot slot is het professioneel communiceren ook als punt genoemd, 

waarin verschillen worden ervaren. 
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professionaliteit ervaren.  Als binnen die groep gekeken wordt, zijn er geen 

significante verschillen op de achtergrondkenmerken te vinden.  

ordelingen komen vaker voor bij (zeer) zwakke scholen dan bij 

scholen met een basisarrangement (*). Daarnaast valt op dat wisselende 

beoordelingen vaker voorkomen bij speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 

en positieve eindbeoordelingen vaker bij het basisonderwijs (*) . Bij openbaar 

onderwijs komen eveneens relatief vaker wisselende eindbeoordelingen voor dan 

bij confessioneel onderwijs en vaker in Friesland en Groningen dan in andere 
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3.4  Verbeterpunten professionaliteit inspectie

Zoals ook genoemd door enkele leden bij de verbeterpunten ten aanzien van de taken 

van de inspectie, is er vooral

ruim drie kwart van de leden geeft dit aan als verbeterpunt.  Ruim een kwart geeft aan 

dat de communicatie met de schoolorganisatie verbeterd kan worden en bijna e

kwart wil graag dat de inspecteur voorafgaand aan het bezoek zijn verwachtingen 

uitspreekt. Een op de vijf leden noemt ook overige verbeterpunten. 

verbeterpunt is het tonen van meer belangstelling en oprechte interesse voor de school 

en minder focus op het papierwerk.  In het verlengde daarvan wordt aangegeven prijs 

te stellen op een luisterende houding en vriendelijkheid, op hulp en ondersteuning. 

Ook wordt door enkele leden aangegeven dat ze een eenduidige normstelling missen; 

er is behoefte aan meer consistentie in de beoordeling. 

Figuur 3.2  Procentuele verdeling van verbeterpunten ten aanzien van professionaliteit 

inspectie (n=
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Verbeterpunten professionaliteit inspectie 

Zoals ook genoemd door enkele leden bij de verbeterpunten ten aanzien van de taken 

van de inspectie, is er vooral behoefte aan meer oog voor de schoolspecifieke situatie

ruim drie kwart van de leden geeft dit aan als verbeterpunt.  Ruim een kwart geeft aan 

dat de communicatie met de schoolorganisatie verbeterd kan worden en bijna e

kwart wil graag dat de inspecteur voorafgaand aan het bezoek zijn verwachtingen 

uitspreekt. Een op de vijf leden noemt ook overige verbeterpunten. 

verbeterpunt is het tonen van meer belangstelling en oprechte interesse voor de school 

inder focus op het papierwerk.  In het verlengde daarvan wordt aangegeven prijs 

te stellen op een luisterende houding en vriendelijkheid, op hulp en ondersteuning. 

leden aangegeven dat ze een eenduidige normstelling missen; 

efte aan meer consistentie in de beoordeling.  

Procentuele verdeling van verbeterpunten ten aanzien van professionaliteit 
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Zoals ook genoemd door enkele leden bij de verbeterpunten ten aanzien van de taken 

behoefte aan meer oog voor de schoolspecifieke situatie: 

ruim drie kwart van de leden geeft dit aan als verbeterpunt.  Ruim een kwart geeft aan 

dat de communicatie met de schoolorganisatie verbeterd kan worden en bijna een 

kwart wil graag dat de inspecteur voorafgaand aan het bezoek zijn verwachtingen 

uitspreekt. Een op de vijf leden noemt ook overige verbeterpunten. Meest genoemde 

verbeterpunt is het tonen van meer belangstelling en oprechte interesse voor de school 

inder focus op het papierwerk.  In het verlengde daarvan wordt aangegeven prijs 

te stellen op een luisterende houding en vriendelijkheid, op hulp en ondersteuning. 

leden aangegeven dat ze een eenduidige normstelling missen; 

Procentuele verdeling van verbeterpunten ten aanzien van professionaliteit 
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Met name leden werkzaam in Noord- Holland noemen als verbeterpunt het vooraf 

duidelijk maken van de verwachtingen (*). Ook valt op dat vooral leidinggevenden op 

schoolniveau vragen om meer oog voor de specifieke schoolsituatie en een betere 

communicatie van de inspecteur met de schoolorganisatie, vergeleken met 

bovenschools leidinggevenden (*).  
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4.  Verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg van de 

schoolorganisatie 

In dit hoofdstuk komt allereerst aan de orde op welk niveau de organisatie aan 

kwaliteitszorg doet en welke leerlingvolgsystemen gebruikt worden (4.1). In 4.2. 

wordt ingegaan op het belang, de verdeling en waardering van de door de inspectie 

geformuleerde bestuurlijke verantwoordelijkheden. In 4.3. worden de uitkomsten 

op enkele stellingen over de  eigen aanpak en acties weergegeven naar aanleiding 

van het inspectierapport. En in 4.4 tot slot worden wederom verbeterpunten 

beschreven. 

 

4.1 Kwaliteitszorg en leerlingvolgsysteem 

De meeste schoolorganisaties hebben een kwaliteitszorg op schoolniveau (zie figuur 

4.1). 69% heeft aangegeven (ook) een kwaliteitszorg op bestuurlijk niveau te 

hebben.  Bij dit item konden de leden meerdere antwoorden aangeven, waardoor de 

percentages deels dezelfde respondenten bevat. 59% van de leden die deze vraag 

beantwoord heeft, heeft zowel bestuurlijk als schoolniveau geantwoord.  Een aantal 

daarvan betreft éénpitters, zoals uit enkele opmerkingen van leden blijkt.  

 

4% heeft aanvullende of andere antwoorden gegeven: sommigen geven aan dat de 

kwaliteitszorg nog in ontwikkeling is, anderen dat de kwaliteitszorg ook op 

samenwerkingsverbandniveau is. Ook geven enkele leden aan dat er sprake is van 

kwaliteitszorg op groepsniveau of specifiek gericht op bepaalde leergebieden of de 

zorg. 

 

 

  



 

 

 

Figuur 4.1  Procentuele verdeling 

(n=943) 

 

De meeste scholen (39%) maken gebruik van CITO

met relatief veel gebruikers uit het speciaal basisonderwijs

4.2). Geen enkel lid zegt gebruik

de leden geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van systemen 

of noemt andere leerlingvolgsystemen, zoals 

Onder deze groep, die andere volgsystemen gebruikt dan de voorgelegde, bevinden 

zich relatief veel leden die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs

 

Figuur 4.2  Procentuele verdeling leerlingvolgsysteem in de schoolorganisatie (n=942)
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Procentuele verdeling niveau van kwaliteitszorg in de schoolorganisatie 

meeste scholen (39%) maken gebruik van CITO-LOVS; gevolgd door ParnasSys 

veel gebruikers uit het speciaal basisonderwijs - met 29%

. Geen enkel lid zegt gebruik te maken van ABCPrimair van i-Concept. 

de leden geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van systemen 

of noemt andere leerlingvolgsystemen, zoals Eduscope, Datacare en LVS 2000.

die andere volgsystemen gebruikt dan de voorgelegde, bevinden 

zich relatief veel leden die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs
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niveau van kwaliteitszorg in de schoolorganisatie 

 

LOVS; gevolgd door ParnasSys  - 

met 29% (zie figuur 

Concept. 11% van 

de leden geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van systemen 

Datacare en LVS 2000. 

die andere volgsystemen gebruikt dan de voorgelegde, bevinden 

zich relatief veel leden die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs (*).  

Procentuele verdeling leerlingvolgsysteem in de schoolorganisatie (n=942) 

 



 

 

 

 

Bijna alle scholen (95%)  ge

evalueren; 93% gebruikt het om onderwijs bij te sturen. In circa 60% van de 

gevallen wordt het systeem ook gebruik voor de inspectie en voor het bestuur die 

deze gegevens wenst (c.q. eist)

regelmatig genoemd dat het volgsysteem gebruikt wordt in het kader van 

kwaliteitsmanagement, als leerlingdossier en om ouders te informeren. 

 

In onderstaande figuur (4.3) is te zien van welk systeem de school

gebruik gemaakt en in welke mate dit als dekkend, voor de gegevens die de 

inspectie wenst, is (*). Daaruit valt op te maken dat met name ParnasSys en CITO 

redelijk tot sterk dekkend worden ervaren. ESIS wordt overwegend redelijk 

dekkend ervaren en SchoolOAS  als relatief het minst goed dekkend. Binnen de 

groep leden die (ook) andere systemen hebben aangegeven, is er sterke 

verdeeldheid over de mate van dekking.

 

Figuur 4.3  Procentuele verdeling leerlingvolgsysteem in de schoolorganisatie 

van de mate waarin het dekkend is met de gegevens die de inspectie wenst 

(n=942)* 
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bruiken hun leerlingvolgsysteem om leervorderingen te 

evalueren; 93% gebruikt het om onderwijs bij te sturen. In circa 60% van de 

gevallen wordt het systeem ook gebruik voor de inspectie en voor het bestuur die 

Daarnaast is bij de overige gebruiksdoeleinden 

regelmatig genoemd dat het volgsysteem gebruikt wordt in het kader van 

kwaliteitsmanagement, als leerlingdossier en om ouders te informeren.  

organisatie 

gebruik gemaakt en in welke mate dit als dekkend, voor de gegevens die de 

. Daaruit valt op te maken dat met name ParnasSys en CITO 

redelijk tot sterk dekkend worden ervaren. ESIS wordt overwegend redelijk 

aren en SchoolOAS  als relatief het minst goed dekkend. Binnen de 

groep leden die (ook) andere systemen hebben aangegeven, is er sterke 

Procentuele verdeling leerlingvolgsysteem in de schoolorganisatie ten opzichte 

van de mate waarin het dekkend is met de gegevens die de inspectie wenst 
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4.2 Belang, verdeling en waardering verantwoordelijkheden bestuur en school 

In het toezichtkader wordt uitgegaan van een bestuursgerichte aanpak. De inspectie 

geeft daarbij aan dat "het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 

het onderwijs op de school, voor de financiële situatie en voor het naleven van 

wetten en regels. Het bestuur moet zich verantwoorden over de resultaten. Daarom 

spreekt de inspectie het bestuur rechtstreeks aan." (Brochure toezichtkader 2011, 

Primair en Voortgezet onderwijs, p.6 ). 

 

Aan de leden is gevraagd van welke verantwoordelijkheden zij het belangrijk vinden 

dat deze bij het bestuur gelegd worden. Ruim drie kwart noemt de 

verantwoordelijkheid voor de financiële situatie en 69% noemt de 

verantwoordelijkheid voor het naleven van wetten en regels. Bijna twee derde geeft 

het opstellen van kwaliteitsbeleid als belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheid 

aan (zie tabel 4.1). Bij deze ‘top 3’ valt op dat de verantwoordelijkheid nadrukkelijk 

bij zowel schoolleiding als bestuur is gelegd en de meerderheid ervaart de invulling 

hiervan voldoende. Over de invulling van de verantwoordelijkheid voor de 

financiële situatie  en het opstellen van kwaliteitsbeleid zijn – vergeleken met de 

andere verantwoordelijkheden – relatief veel leden ontevreden: respectievelijk 17% 

en 16% vindt de invulling onvoldoende.  

 

Door een relatief kleine groep (31%) wordt het afleggen van verantwoording aan de 

directe omgeving als belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheid aangegeven. In 

de meeste gevallen ligt deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij de 

schoolleiding. Een op de tien leden ervaart de invulling als onvoldoende; 89% als 

voldoende. 
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Tabel 4.1  Procentuele verdeling van belang bestuurlijke verantwoordelijkheden, de 

verdeling van de verantwoordelijkheid en de waardering v de invulling hiervan 

(n=915) 

 belangrijk verantwoordelijkheid ligt 

met name bij…. 

de invulling hiervan is…. 

  ja bestuur school allebei onvoldoende voldoende 

Verantwoordelijkheid 

financiële situatie 

78 37 13 50 17 83 

Verantwoordelijkheid 

naleven wetten en 

regels 

69 24 21 55 6 94 

Opstellen 

kwaliteitsbeleid 

64 20 28 51 16 84 

Bewaken en 

verbeteren kwaliteit  

55 4 61 36 7 93 

Verantwoording 

afleggen over kwaliteit 

aan inspectie 

55 26 26 48 9 91 

Verantwoording 

kwaliteit aan directe 

omgeving 

31 4 75 21 11 89 

Geen van 

bovenstaande  

5           

 

Er zijn significante verschillen gevonden tussen de waardering en waar de 

verantwoordelijkheid hoofdzakelijk is gelegd (*):   

Leden die tevreden zijn over de invulling van de verantwoordelijkheid geven relatief 

vaker aan dat de verantwoordelijkheid bij de school of bij bestuur én school ligt dan 

leden die ontevreden zijn; deze laatste groep geeft vaker aan dat de 

verantwoordelijkheid bij het bestuur ligt. Dit geldt voor alle verantwoordelijkheden, 

behalve het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het eigen onderwijs; hier 

zijn geen significante verschillen gevonden tussen waardering en waar de 

verantwoordelijkheid hoofdzakelijk is neergelegd. 

 

Ook valt op dat (zeer) zwakke scholen relatief vaker het bewaken en verbeteren van 

de kwaliteit als onvoldoende ervaren (*). Het onvoldoende ervaren van het afleggen 

van verantwoording aan de inspectie wordt vooral door leden aangegeven die het 

laatste inspectiebezoek vóór 2007 hebben gehad (*).  En tot slot leden die de 

verantwoordelijkheid voor de financiële situatie als onvoldoende ervaren zijn vaker 
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werkzaam op scholen met minder dan 600 leerlingen en leidinggevenden op 

schoolniveau(*).  

4.3 Aanpak en actie schoolorganisatie naar aanleiding van het inspectierapport  

In tabel 4.2 is te zien dat de meeste leden de conclusies van het rapport 

onderschrijven en dat de bevindingen van de inspecteur aansluiten bij wat er leeft 

op school. De opbrengsten van het bezoek en het oordeel leiden bij de meeste 

schoolorganisaties tot concrete interventies; in beduidend minder gevallen leidt het 

tot een herbezinning op het schoolbeleid. Dit sluit ook aan bij het gegeven dat 44% 

zich, ongeacht de eigen speerpunten, in het strategisch beleid niet laat leiden door 

het oordeel van de inspectie. Schoolorganisaties houden zich dus, volgens de leden, 

aan hun eigen beleid, maar gaan wel concreet aan de slag met verbeterpunten die 

uit het oordeel komen.  

 

Alhoewel voor driekwart van de leden geldt dat het oordeel geen personele 

gevolgen heeft, is dit voor ruim een op de tien leden wel het geval geweest in de 

eigen schoolorganisatie. Het gaat dan onder andere om ontslag en mobiliteit, maar 

ook om begeleidings- en scholingstrajecten. In een aantal gevallen betreft het 

formatie- uitbreiding. Personele maatregelen als gevolg van het inspectierapport 

komen relatief het meest voor bij zwakke en zeer zwakke scholen (*).  
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Tabel 4.2 Procentuele verdeling van mate waarin men het eens is met de stellingen en 

gemiddelde score op vijfpuntsschaal (n=911) 

 (helemaal) 

oneens 

neutraal (helemaal) 

mee eens 

gemiddelde 

score 

SD 9 

Ik onderschrijf de conclusies in het 

laatste inspectierapport 

11 15 74 3,7 0,8 

De bevindingen van de inspectie 

sluiten goed aan bij wat er leeft op de 

school 

17 22 61 3,5 0,9 

Door de bevindingen van de inspectie 

hebben we ons opnieuw bezonnen op 

ons (school)beleid 

24 22 54 3,4 1,0 

We vertalen de opbrengsten van het 

oordeel in concrete interventies 

6 14 80 3,8 0,7 

We betrekken de ouders bij het 

veranderproces 

11 34 55 3,5 0,8 

De uitkomsten van de beoordeling 

van de inspectie zijn altijd leidend 

voor ons strategisch beleid, ongeacht 

onze eigen speerpunten 10 

44 32 25 3,2 0,9 

In onze zelfevaluatie hebben we 

bewust rekening gehouden met de 

indicatoren waarop de inspectie ons 

beoordeelt 

10 20 70 3,7 0,8 

Het inspectieoordeel heeft geleid tot 

personele maatregelen 11 

73 15 13 3,8 0,9 

 

Met name leidinggevenden op bovenschools niveau geven relatief vaker aan dan 

leidinggevenden op schoolniveau dat zij de conclusies onderschrijven en de 

bevindingen herkennen in de praktijk en het eindoordeel vertalen in concrete 

interventies (*). 

 

Aanvullend is gevraagd of schoolorganisaties de inspectie weleens op eigen initiatief 

heeft uitgenodigd: 24% zegt dat dit weleens gedaan is. Binnen deze groep komen 

significant vaker de volgende leden voor: werkzaam in speciaal onderwijs, 

bovenschools leidinggevenden, werkzaam in algemeen bijzonder onderwijs (zeker 

in vergelijking met confessioneel onderwijs) en werkzaam op scholen van 600 of 

meer leerlingen (*).  

                                                           
9 SD= standaardafwijking 
10 De stelling heeft een negatief aspect in zich en is om die reden omgecodeerd. Hoe hoger de score, 

hoe positiever. 
11 Zie voetnoot 10. 



 

 

 

Meest genoemde redenen 

leerresultaten, behoefte aan advies en feedback, behoefte aan een (tussentijdse) 

beoordeling en het bespreken van ontwikkelingen.

 

4.4 Verbeterpunten verantwoordelijkheden binnen de schoolorganisatie

Meer dan de helft van de leden vindt dat het bestuur meer regie mag nemen richting 

de inspectie en bijna de helft vindt dat er een 

kwaliteitszorg tussen bestuurlijk en schoolniveau.  Een op de vijf leden noemt 

aanvullende verbeterpunten, zoals

bestuursniveau, minder snel veranderingen doorvoeren en minder controlerend en 

meer waarderend naar scholen toe.
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Meest genoemde redenen voor het initiatief zijn twijfel en zorg over de kwaliteit, 

ten, behoefte aan advies en feedback, behoefte aan een (tussentijdse) 

beoordeling en het bespreken van ontwikkelingen.  
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de inspectie en bijna de helft vindt dat er een betere afstemming nodig is in 

kwaliteitszorg tussen bestuurlijk en schoolniveau.  Een op de vijf leden noemt 

eterpunten, zoals betere inrichting kwaliteitsmanagement op 
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Vooral leidinggevenden op schoolniveau noemen het verbeterpunt dat het bestuur 

meer regie zou moeten nemen, minder volgend zou moeten zijn ten aanzien van de 

inspectie (*).  Ook valt op dat het met name de leden werkzaam op (zeer) zwakke 

scholen zijn die dit als verbeterpunt hebben genoemd (*).  
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5.  Uitgangspunten toezichtproces 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten die de inspectie hanteert in 

het toezichtproces. Een tiental uitgangspunten zijn voorgelegd aan de leden en aan 

hen is gevraagd naar het belang en de waardering hiervan in de uitvoering. De 

uitkomsten hiervan komen in 5.1. aan de orde. In 5.2. worden de verbeterpunten 

weergegeven.  

5.1 Belang en waardering uitgangspunten toezichtproces 

In onderstaande tabel is in de linkerkolom te zien hoeveel procent van de leden de 

uitgangspunten belangrijk vindt. Twee uitgangspunten springen er uit: het werken 

vanuit verdiend vertrouwen en het aansluiten bij instrumenten van de school. 

Relatief het minst belangrijk vindt men het met voorrang onderzoeken van 

nalevingvoorschriften.  

 

In de rechterkolom staat de gemiddelde waardering hiervan.12  

Het meest positief zijn de leden over het werken vanuit verdiend vertrouwen.  

Twee uitgangspunten worden kritisch gewaardeerd: het preventief toezicht en het 

met voorrang onderzoeken van nalevingvoorschriften.  

 

Tabel 5.1  Procentuele verdeling van uitgangspunten die belangrijk gevonden worden en 

gemiddelde itemscore van mate waarin er een goede invulling aan gegeven 

wordt  (n=869) 

Uitgangspunten inspectie belangrijk waardering 

(gemiddelde 

score) 

SD 13 

Werken vanuit verdiend vertrouwen: hoe beter de 

kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht 

84 3,5 1,0 

Aansluiten bij instrumenten van de school (mits van 

voldoende kwaliteit) 

71 3,3 1,0 

Aanspreken van het bestuur als eerstverantwoordelijke 44 3,3 1,1 

Preventief toezicht (vroegtijdig signaleren van risico’s) 44 2,7 1,3 

Nadrukkelijk richten op de opbrengsten van de 

basisvaardigheden 

25 3,4 1,0 

Met voorrang onderzoeken van nalevingvoorschriften die 

het meest van belang zijn voor de onderwijskwaliteit 

17 2,8 1,2 

Geen van bovenstaande (n=13) 2    

                                                           
12 zie voor uitleg gemiddelde scores in hoofdstuk 1, leeswijzer. 
13 SD= standaardafwijking 
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Er zijn  significante verschillen gevonden op een aantal achtergrondkenmerken (*): 

1- Belang: 

o Het zijn relatief vaker de leden werkzaam op (zeer) zwakke scholen die 

aansluiten bij instrumenten van de school en nadrukkelijke gerichtheid 

op opbrengsten van basisvaardigheden belangrijk vinden. 

o Het aanspreken van het bestuur als eerstverantwoordelijke vinden 

vooral de bovenschools leidinggevenden en leden die korter dan 10 jaar 

werkzaam zijn in de huidige functie belangrijk. 

 

2- Waardering: 

o Verder zijn met name leden werkzaam in cluster 2 van het speciaal 

onderwijs relatief vaker negatief over de invulling die wordt gegeven 

aan het aanspreken van het bestuur als eerstverantwoordelijke, het 

werken vanuit verdiend vertrouwen en de gerichtheid op de 

opbrengsten van de basisvaardigheden, vergeleken met het 

basisonderwijs. 

o Ook zijn leidinggevenden op schoolniveau vaker negatief over het 

aanspreken van het bestuur als eerstverantwoordelijke, het 

preventief toezicht en de gerichtheid op de basisvaardigheden dan 

bovenschoolse leidinggevenden. 

o Over het werken vanuit verdiend vertrouwen zijn met name de leden 

die werkzaam zijn op een school met een aangepast arrangement 

negatief. 

 

5.2 Verbeterpunten uitgangspunten toezichtproces 

Per uitgangspunt zijn verbeterpunten voorgelegd (zie tabel 5.2). De verbeterpunten 

die door meer dan 60% van de leden zijn genoemd, zijn: 

� de schoolleiding meer betrekken bij het overleg rond het inspectiebezoek; 

� meer stimulerend toezicht; 

� ook goede schoolpraktijken waarderen; 

� meer schoolspecifieke benadering; niet 1 norm; 

� preventief toezicht met advies; 

� meer onderbouwen van keuzes in handhaving; 

� meer aandacht voor factoren die de leerresultaten beïnvloeden; 

� minder cijfermatige beoordeling, ook in woorden. 
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Tabel  5.2 Procentuele verdeling van verbeterpunten naar uitgangspunt 

verbeterpunten  %  verbeterpunten  % 

aanpreken bestuur als 

eerstverantwoordelijke (n=270) 

werken vanuit verdiend vertrouwen 

(n=318) 

  
Schoolleiding als eerste aanspreekpunt 38 Ook goede schoolpraktijken 

waarderen 

68 

Schoolleiding betrekken bij overleg 

rond inspectiebezoek 

64 Meer stimulerend toezicht 76 

Bespreking met het team met 

inspecteur 

46 Risicobepaling op grond van 

andere eisen 

12 

Overig  3 Overig  4 

aansluiten bij instrumenten van de school 

(n=325) 

  

preventief toezicht (n=471) 

  

Meer aansluiting bij 

kwaliteitszorgsysteem/ LVS van de 

schoolorganisatie 

46 Meer sanctiemogelijkheden voor 

de inspectie bij onvoldoende 

kwaliteit 

7 

Meer schoolspecifieke benadering, niet 

1 geldende norm 

82 Scholen kunnen sluiten na 1 jaar 

bij beoordeling zwakke school 

2 

Overig  2 Preventie niet alleen door 

toezicht, maar ook met advies 

95 

  Overig  4 

met voorrang onderzoeken van 

nalevingvoorschriften (n=350) 

  

gerichtheid opbrengsten 

basisvaardigheden (n=323) 

  Minister moet bepalen welke wettelijke 

voorschriften voorrang krijgen 

15 Meer aandacht voor factoren die 

de leerresultaten beïnvloeden 

78 

Geen voorrang voor bepaalde 

voorschriften 

12 Meer aandacht voor ook andere 

leergebieden 

32 

Meer onderbouwen van keuzes in 

handhaving 

79 Minder cijfermatig, ook 

waardering in woorden 

61 

Overig  3 Overig  9 

 

Het zijn vooral de leden werkzaam in het speciaal onderwijs die meer aansluiting bij 

het kwaliteitszorgsysteem van de schoolorganisatie voorstaan (*).  

Wat betreft het programmatisch handhaven geven relatief vaker de leden met 20 of 

meer functiejaren en leden afkomstig uit Zeeland en Zuid- Holland aan dat er geen 

voorrang aan bepaalde voorschriften gegeven moet worden (*). De bovenschoolse 

leidinggevenden geven vaker aan dat zij meer onderbouwing  in handhavingkeuzes 

zouden willen zien (*).  

Ten aanzien van de focus op de basisvaardigheden geven met name leden uit 

primair onderwijs aan, in tegenstelling tot het speciaal onderwijs, dat ze meer 

aandacht willen voor factoren die de leerresultaten beïnvloeden (*).  Dat geldt ook 
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voor leden werkzaam in Drenthe, Limburg en Zeeland, vergeleken met de andere 

provincies (*).  

 

Bij elk verbeterpunt konden ook aanvullende verbeterpunten genoemd worden. 

Hieronder volgende de meest genoemde. 

� breder blikveld; bekijken van onderwijs als totaal, 

� inspectie als kritische vriend, stimuleren, 

� het goede waarderen, 

� besturen een rol geven in het preventief toezicht, 

� minder voorschriften, 

� rekening houden met de situatie van de school, 

� niet alles in cijfers willen uitdrukken en beoordelen. 

 

Ten aanzien van de beoordeling van de leerresultaten is een tweetal stellingen 

voorgelegd naar aanleiding van de aangepaste beleidslijn voor het herberekenen 

van de CITO- scores.  Van de 885 leden die deze stellingen beantwoord hebben, geeft 

41% aan dat de nieuwe normering volgens hen niet tot een ander eindoordeel zou 

hebben geleid in de vorige inspectiebeoordeling; 43% weet niet of dit het geval zou 

zijn geweest. 51% van de leden vindt niet dat de nieuwe normering met 

terugwerkende kracht zou moeten worden toegepast en 41% weet niet of dit zou 

moeten gebeuren. Er zijn geen significante verschillen op achtergrondkenmerken 

gevonden.  
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6.  Het gewenste doel en algemeen oordeel over de inspectie  

In dit slothoofdstuk wordt weergegeven wat voor de leden het gewenste doel van de 

inspectie is (6.1) en welk rapportcijfer leden geven voor het inspectiebezoek en het 

rapport (6.2).  Tot slot worden de opmerkingen die de leden aan het einde van de 

vragenlijst kwijt konden, besproken (6.3) 

6.1  Gewenste doel inspectie 

Aan de leden is gevraagd wat voor hen het gewenste doel van de inspectie is. Dit 

betrof een open vraag, waarop 885 leden een antwoord hebben gegeven. De 

antwoorden wijzen met name in de richting van een stimulerende inspectie in de rol 

van kritische vriend en sparringpartner. Ook beoordelen en controleren worden 

veelvuldig genoemd. Veel genoemde opmerking daarbij is om de kwaliteit breder te 

bezien en oog te hebben voor de context, de missie en visie van de school.  Leden 

willen een onafhankelijke inspecteur, die (positief- )kritisch is, zich kan inleven in de 

specifieke situatie en ervaring heeft in het onderwijs. Daarnaast zou men de 

inspectie ook graag willen zien als een onafhankelijke externe instantie die de 

kwaliteit in kaart brengt en volgt.  

 

6.2  Algemeen oordeel inspectiebezoek en –rapport 

Het gemiddelde rapportcijfer voor het inspectiebezoek is een 7,1 (standaarddeviatie 

1,2); voor het rapport wordt een gemiddelde gegeven van 7,0 (standaarddeviatie 

1,1).  Ook na selectie van leden die in of na 2007 het laatste inspectiebezoek hebben 

gehad, is het gemiddelde cijfer een 7. 

Het meest gegeven cijfer is voor beide aspecten een 7. Twee op de vijf leden geeft 

een acht of hoger; een op de vijf leden geeft 6 of lager. De leden die lager dan een 6 

geven betreffen relatief vaker leden: 

- werkzaam in organisaties met een aangepast arrangement,  

- uit het speciaal onderwijs,  

- in de functie van leidinggevende op schoolniveau,  

- langer dan 20 jaar werkzaam in de huidige functie en  

- werkzaam op scholen met 200 leerlingen of minder.  14 

Het rapportcijfer hangt sterk samen met de diverse onderwerpen die bevraagd zijn, 

maar met name met de mening over de professionaliteit en het al dan niet 

                                                           
14

 Zie gemiddelde rapportcijfers van deze deelgroepen in bijlage 3. 



  35 

 

  

onderschrijven en herkennen van de bevindingen, zoals vastgelegd in het 

inspectierapport.  

 

Figuur 6.1  Procentuele verdelingrapportcijfer inspectiebezoek en inspectierapport 

(n=822) 

 
 

Bovenschoolse leidinggevenden geven een significant hoger cijfer dan 

leidinggevenden op schoolniveau, respectievelijk voor zowel het bezoek als het 

rapport een 7,3 en 7,0 (*).  

Ook valt op dat leden werkzaam op een (zeer) zwakke school een hoger cijfer geven 

voor zowel het bezoek als het rapport dan scholen met een basisarrangement.  De 

groep leden van (zeer) zwakke scholen is echter zo klein dat niet van een significant 

verschil gesproken kan worden. Opmerkelijk is dat geen enkel lid dat werkt op een 

(zeer) zwakke school lager dan een 6 geeft. Leden werkzaam in de regio midden en 

in de regio noord- west geven gemiddeld genomen een lager cijfer voor het 

inspectiebezoek (tussen 6,8 en 6,9) dan leden werkzaam in de regio oost (gemiddeld 

7,2) (*). Nadere analyse op provinciaal niveau laat zien dat de lage cijfers vooral 

gegeven zijn in de provincie Noord-Holland en Utrecht, en de hoge cijfers in 

Drenthe, Overijssel en Limburg. 
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6.3  Algemene opmerkingen 

Aan het einde van de vragenlijst hebben de leden de gelegenheid gehad nog 

opmerkingen te geven. Ruim 100 reacties zijn gegeven.15 Ongeveer twintig leden 

geven positieve reacties over de inspectie. Zo worden genoemd: de prettige 

contacten, werken vanuit vertrouwen, de inspectie is dienstbaar aan het onderwijs. 

Naast deze positieve opmerkingen zijn ook kritische opmerkingen. Deze hebben 

onder andere betrekking op: 

�  de werkwijze en positie van de inspectie: teveel nadruk op papier, te weinig 

maatwerk in beoordeling, beroepsgroep zou kwaliteit moeten bewaken i.p.v. 

de inspectie; 

� de professionaliteit: te weinig persoonlijke benadering, te weinig 

meedenkend, behoefte aan betere communicatie; 

� de focus van het toezicht: er is duidelijk behoefte aan een bredere kijk dan de 

leerresultaten; 

� de gehanteerde norm: sommige leden willen meer duidelijkheid over de 

normverhoging of vinden dat het toezicht teveel gericht is op cijfers. Ook 

wordt aangegeven dat de normverhoging problemen oplevert voor kleine 

scholen; 

� de afrekencultuur: het toezicht heeft volgens enkele leden geleid tot een 

afrekencultuur, een cultuur gericht op wantrouwen en op de negatieve kant. 

  

                                                           
15 Zie voor een uitgebreider overzicht bijlage 2. 
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Bijlage 1 Populatie- en responsoverzicht 

 populatie (uit relatiebestand AVS) respons 

 absoluut percentage absoluut percentage 

Totaal 4664  16 100% 1272 100% (27% t.o.v. populatie) 

Geslacht     

vrouw 1869 40,1 507 39,9 

man 2782 59,6 751 59,0 

onbekend 13 0,3 14 1,1 

Leeftijd *     

jonger dan 20 jaar 0 0,0 0 0,0 

20 tot 25 jaar 0 0,0 0 0,0 

25 tot 30 jaar 16 0,3 4 0,3 

30 tot 35 jaar 111 2,4 16 1,3 

35 tot 40 jaar 276 5,9 44 3,5 

40 tot 45 jaar 387 8,3 91 7,2 

45 tot 50 jaar 545 11,7 132 10,4 

50 tot 55 jaar 1026 22,0 275 21,6 

55 tot 60 jaar 1572 33,7 477 37,5 

60 jaar of ouder 683 14,6 223 17,5 

onbekend 48 1,0 10 0,8 

Functie *     

adjunct-directeur  429 9,2 82 6,4 

algemeen directeur 365 7,8 111 8,7 

buitengewoon lid 167 3,6 18 1,4 

college van bestuur 55 1,2 23 1,8 

directeur 3144 67,4 894 70,3 

interim manager 38 0,8 9 0,7 

locatiedirecteur 186 4,0 47 3,7 

meerscholen- directeur 136 2,9 48 3,8 

middenmanagement 60 1,3 9 0,7 

overig 77 1,7 12 0,9 

raad van bestuur 7 0,2 5 0,4 

onbekend 0 0,0 0 0,0 

  

                                                           
16 dit zijn het aantal leden dat in het relatiebestand vermeld staat als leidinggevende in het primair of 

speciaal onderwijs en de leden van wie onbekend is in welke functie en onderwijssoort werkzaam 

zijn. Post-actieve leden zijn buiten beschouwing gebleven.  
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 populatie respons 

 absoluut percentage absoluut percentage 

Schoolgrootte     

0 89 1,9 18 1,4 

50 tot 100 388 8,3 102 8,0 

100 tot 200 1140 24,4 314 24,7 

200 tot 300 1059 22,7 302 23,7 

300 tot 400 634 13,6 171 13,4 

400 tot 500 316 6,8 93 7,3 

500 tot 600 145 3,1 41 3,2 

600 tot 700 64 1,4 22 1,7 

700 tot 800 42 0,9 13 1,0 

800 tot 900 31 0,7 8 0,6 

900 tot 1000 12 0,3 4 0,3 

1000 en meer 316 6,8 99 7,8 

onbekend 428 9,2 85 6,7 

Denominatie *     

algemeen bijzonder 411 8,8 130 10,2 

confessioneel 2203 47,2 622 48,9 

openbaar 1600 34,3 432 34,0 

overig 450 9,6 88 6,9 

Provincie     

Noord- Holland 674 14,5 166 13,1 

Zuid- Holland 772 16,6 227 17,8 

Flevoland 101 2,2 27 2,1 

Utrecht 320 6,9 87 6,8 

Gelderland 547 11,7 156 12,3 

Noord-Brabant 726 15,6 214 16,8 

Zeeland 116 2,5 32 2,5 

Limburg 270 5,8 87 6,8 

Overijssel 335 7,2 95 7,5 

Drenthe 137 2,9 37 2,9 

Friesland 154 3,3 36 2,8 

Groningen 152 3,3 40 3,1 

onbekend 360 7,7 68 5,3 
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 populatie respons 

 absoluut percentage absoluut percentage 

Regio *     

regio midden 671 14,4 196 15,4 

regio noord 688 14,8 186 14,6 

regio noord- west 496 10,6 120 9,4 

regio oost 586 12,6 151 11,9 

regio zuid 978 21,0 296 23,3 

regio zuid- west 788 16,9 233 18,3 

onbekend 457 9,8 90 7,1 

Onderwijssoort *     

basisonderwijs 3735 80,1 1045 82,2 

speciaal basisonderwijs 221 4,7 69 5,4 

speciaal onderwijs 208 4,5 56 4,4 

overig 63 1,4 18 1,4 

onbekend 437 9,4 84 6,6 
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Bijlage 2  Clustering van open en halfopen vragen uit de vragenlijst 

p.12/ Hoofdstuk  2: taken van de inspectie 

 

Wat zou volgens u met betrekking tot de taken van de inspectie beter 

kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=63)  

� 24x een bredere scope bij het beoordelen: meewegen van sociaal-

pedagogische context, naast resultaten ook op processen, ook actief vragen 

naar missie en visie van de school, rekening houden met maatschappelijke 

omstandigheden, ook niet cijfermatige zaken meenemen, het proces als 

geheel bekijken; 

� 6x ander beoordelingscriterium, andere weging: cito minder zwaar laten 

wegen, niet opschroeven van norm van leerresultaten, wegen van politieke 

beslissingen, vooraf goede indicatoren m.b.t. bv. goede en excellente scholen; 

� 9x andere focus, waarvan 5x het onderwijsleerproces, 2x de leerling centraal 

en daarnaast het individuele leerrendement, inrichting van bovenschools 

management, financieel beheer; 

� 9x andere vorm van het toezicht: audit, inspectie als kritische vriend naar 

ministerie, feedback aan ministerie m.b.t financien, gesprekspartner m.b.t. 

toetsingskader, afschaffen, informatievoorziening naast signaleren (van 

(politieke) trends en beoordelen, vaker inspectiebezoek om situatie van 

school goed in beeld te krijgen; 

� 3x professionaliteit: kennis van de doelgroep die bezocht wordt, bevindingen 

uitwisselen onder inspecteurs, voorkomen van interpretatieverschillen; 

� 2x overig: minder papierwerk, betere verslaglegging door inspectie. 

 

p.11-12/ Hoofdstuk 2 : taken van de inspectie 

Op welk aspect heeft u ervaren dat de inspectie vooruitloopt op wet− en 

regelgeving?  

� Ontwikkelingsperspectief (n=168): 

o 69x: in de beoordeling meegenomen, verplicht stellen, als 

onvoldoende beoordeeld vanwege afwezigheid OPP in groep 8, eisen 

al toegepast; 

o 28x: controle op aanwezigheid OPP en hp’s,  vragen naar leerlingen 

met een afwijkende leerlijn, controle. 
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o 24x: er is naar gevraagd, verwachtingen zijn uitgesproken door de 

inspectie dat de school een OPP heeft, werd genoemd zonder 

conclusies te trekken; 

� Passend Onderwijs (n=76): 

o 26x: aantal leerlingen bevragen, inzien van hp’s, focus op 

groepsplannen, inrichting van de zorg, differentiatie wordt al 

gekoppeld aan passend onderwijs, eisen aan differentiatie. 

o 9x: hieraan refereren, benoemen, aangeven dat eraan gewerkt moet 

worden.  

o Overig: vragen naar aanname leerlingen, ambitieniveau leerkrachten, 

zorgaanbod.  

� Referentieniveaus (n=23): 

o 10x: in beoordeling meegenomen; 

o 8x: besproken, genoemd door inspectie; 

o 1x advies door inspectie. 

� Code goed bestuur (n=11): 

o Bestuur aanspreken, vragen over sociaal statuut, consultatie op 

bestuursniveau. 

� Overig (n=29): 

o 5x groepsplannen, zorgstructuur; 

o 4x burgerschap; 

o 3x hanteren nieuwe CITO-normen; 

o Overig: afweging instandhouding kleine school, opbrengstgericht 

werken, leeropbrengsten, beoordeling op leerstrategieën, 

trendanalyses, kwaliteitszorg, uitstroomniveau/ -profielen in hp’s. 

 

p.18/ Hoofdstuk  3: professionaliteit van de inspectie 

 

Welke verschillen waren er volgens uw mening in de professionaliteit van de 

inspecteurs?  (n=250)  

� 42x verschil in benadering: als controleur of als kritische vriend, puur 

beoordelend of meedenkend, belerend of samenwerkend; 

� 44x volgens de letter of naar de geest van; protocollair werken of meer 

ruimte geven; 

� 40x verschil in kennis en ervaring: kennis van specifieke onderwijssoort of –

type, onervaren en ervaren, traditioneel/ niet mee gaan met vernieuwingen 

of bij de tijd; 
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� 37x  interpretatieverschillen: beoordeling, interpretatie van toetsingskader, 

subjectiviteit; 

� 26x  verschil in visie en neutraliteit: vertrekken vanuit positieve of negatieve 

insteek; vooringenomenheid, eigen visie en accenten; 

� 15x verschil in communicatie: doorvragen of niet, manier van nabespreken, 

aanspreken team, manier van presenteren.  

 

p.19/ Hoofdstuk  3: professionaliteit van de inspectie 

 

Wat zou volgens u in de door u ervaren professionaliteit van de inspectie 

beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=125)  

� 29x meer inlevingsvermogen en belangstelling, vertellen wat voor sfeer 

er geproefd wordt, ruimte bieden om over school te vertellen en inhoud 

te tonen, ook vragen naar en belangstelling tonen voor kwaliteiten van 

leerkrachten, oprechte interesse, niet alles uit papierwerk willen halen, 

ook oog voor wat in de klassenbezoeken gezien wordt; 

� 11x meer consistentie in beoordeling; eenduidigheid, eenzelfde norm 

hanteren, objectiviteit zo groot mogelijk maken, duidelijkheid in waarde 

van cijfers die toegekend worden, ook een 4 durven geven i.p.v. 3; 

� 11x meer ondersteuning, tips, pro- actief meedenken, meer stimulerend, 

advies afstemmen op school, advies en hulp; 

� 11x meer maatwerk, betere kijk op de organisatie als geheel, 

pedagogische kwaliteit mee laten wegen, meer oog voor de invulling van 

de zorg,  meer oog voor de praktijk en minder op papierwerk, ook kijken 

naar missie en visie van de school; 

� 10x meer betrekken van schoolleiding en –team als gesprekspartner, 

beoordeling ook bespreken met team, bevindingen van schoolleiding 

meenemen, positiever communicatie met het team; 

� 7x meer kennis van de werkvloer, meer ervaring, beter op de hoogte zijn 

van ontwikkelingen; 

� 5x geen interne rekenmodellen hanteren die voor de school niet bekend 

zijn, nieuwe normen vooraf duidelijk communiceren, vooraf duidelijk 

maken wat inspectie nodig heeft, meer duidelijkheid over het kader; 

� 4x beter luisteren, luisterende en onderzoekende houding; 

� 4x  vriendelijker zijn; 

� 4x verslaglegging met minder standaardzinnen, verslag in 

overeenstemming met het besprokene; 
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� 3x kritischer zijn naar het ministerie, naar wet- en regelgeving, 

zelfstandiger daarin opereren. 

 

p.21/ Hoofdstuk  4: verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg 

 

Op welk niveau heeft de schoolorganisatie een systeem van kwaliteitszorg? 

Overig, namelijk….. (n=35)  

� 6x  (nog) geen, in ontwikkeling; 

� 3x eenpitter, dus zowel op school- als bestuurlijk niveau; 

� 3x op specifiek gebied, zoals taal en rekenen; 

� 3x op groepsniveau en/of bouwniveau, clusterniveau; 

� 2x op leerlingzorgniveau; 

� 2x op samenwerkingsverbandniveau. 

 

p.22/ Hoofdstuk  4: verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg 

 

Van welke van onderstaande leerlingvolgsystemen maakt uw 

schoolorganisatie gebruik? 

Overig, namelijk….. (n=99)  

� 24x combinaties van met name CITO-LOVS met ParnasSys; 

� 9x DataCare; 

� 6x Eduscope; 

� 6x eigen systeem, Montessori Kindvolgsysteem; 

� 2x Infosys; 

� 3x SCOL; 

� 5x LVS 2000; 

� 2x WinSas; 

� Overig: Klato, Horeb, Care4, TOS-Briljant, Tangram Team, Nieuwkomers in 

Beeld, Magister, EWS, Ontwikkelingsvolgmodel Memelink, Schoolfit, MKVS, 

EWS, critical friends, nog geen systeem. 

 

p.23/ Hoofdstuk  4: verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg 

Waarvoor gebruikt uw schoolorganisatie het leerlingvolgsysteem? 

Overig, namelijk….. (n=70)  

� 19x kwaliteitsmanagement, monitoring en benchmark van kwaliteit, 

managementinformatie; 

� 9x totale leerlingadministratie, leerlingdossier; 

� 8x om ouders te informeren; 
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� 6x  om leerkrachten te monitoren, voor persoonlijke leerdoelen leerkrachten; 

� 4x voor ontwikkelingsperspectieven, individuele leerlijnen; 

� 2x voor de gemeente die deze gegevens wenst. 

 

p.26/ Hoofdstuk  4: verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg 

Het inspectieoordeel heeft geleid tot personele maatregelen. Wilt u 

toelichten wat voor maatregelen dit zijn geweest? (n=109) 

� 53x ontslag, mobiliteit, vervanging (zowel leerkrachten als management als 

interne begeleiding zijn genoemd); 

� 16x begeleidingstrajecten en coaching; 

� 15x scholing en training team; 

� 12x specifieke interventies, zoals leerkrachtwisseling van groep, prestatie-

afspraken formuleren, vliegende brigades invoeren, visie aanpassen; 

� 10x verscherpte monitoring, aanscherping beoordelingsgesprekken; 

� 10x extra formatie, zoals klassenassistentie, interne begeleiding.  

 

p.27-28/ Hoofdstuk  4: verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg 

Heeft uw schoolorganisatie de inspectie weleens op eigen initiatief 

uitgenodigd? Ja, om welke reden was dit? (n=212) 

� 57x met betrekking tot het bespreken van bepaalde onderwerpen: 

toelichting vragen, algemeen gesprek over ontwikkelingen in het primair 

onderwijs, kennismaken, onduidelijkheid in regelgeving, meningsverschil 

inspectieoordeel; 

� 54x met betrekking vraag aan de inspectie: advies, feedback op strategische 

beleidskeuze/ implementatie, voor inzicht; 

� 51x met betrekking tot een (tussentijdse) beoordeling: evaluatie van 

verbetertrajecten, uitgevoerd beleid, omdat het laatste bezoek (te) lang 

geleden was; 

� 19x met betrekking tot aanleiding: vanwege zorgwekkende situatie op 

school, tegenvallende resultaten, gedragsproblemen, ouderconflict, twijfel 

over kwaliteit; 

� 12x met betrekking tot afstemming: over verwachtingen, verbeterplannen; 

� 0verig: vanwege deelname aan een project, vertrouwensinspecteur. 

 

p.28/ Hoofdstuk  4: verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg 

Wat zou volgens u met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de 

schoolorganisatie beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=29) 
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� 3x bestuur moet minder snel keuzes in beleid veranderen, beter motiveren 

van afwijkende keuzes en meer rekening houden met beleidkeuzes van de 

school; 

� 3x betere inrichting kwaliteitsmanagement vanuit bestuur; volgen pdca-

cyclus; 

� 2x bestuur minder controlerend en meer waarderen van het goede van 

scholen; 

� Overig: jaarlijks contact bestuur- school, inspectie die bestuur inspecteert en 

bestuur dat de school inspecteert, ouder en omgeving meer betrekken, 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, minder regelgeving. 

 p.33/ Hoofdstuk  5:uitgangspunten toezichtproces inspectie 

Wat zou volgen u, uitgaande van het aanspreken van het bestuur als 

eerstverantwoordelijke beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=9) 

� Bespreken met kinderen, ouders, team, directie, bestuur, partners in de 

directe omgeving; 

� Bestuur dient zich te verdiepen in de kwaliteitsresultaten en bespreken met 

directies; hier wordt veel te weinig mee gedaan; 

� Duidelijkheid scheppen over de consequenties van het woord 

‘eersteverantwoordelijke’ voor de schoolleiding en voor het team; 

� Het gaat te veel over het op papier zetten en te weinig over de leerkracht en 

het gaat te veel overopbrengsten en cijfers en te weinig over het kind; 

� IB-er betrekken; 

� Verslaggeving. 

p.33/ Hoofdstuk  5:uitgangspunten toezichtproces inspectie 

Wat zou volgen u, uitgaande van het werken vanuit verdiend vertrouwen 

beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=14) 

� 4x breder blikveld; verder kijken en meer oog voor schoolcontext;  

� 3x kritische vriend, stimuleren; 

� 2x ook het goede waarderen; 

� Overig: duidelijkheid over wanneer iets goed is, minder rigide toepassen van 

normen. 

 

p.33/ Hoofdstuk  5:uitgangspunten toezichtproces inspectie 

Wat zou volgen u, uitgaande van het aansluiten bij instrumenten van de 

school beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=7) 
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� De pedagogische kwaliteit van een school in kaart brengen; 

� Diepteinterview nav een aantal ad random geselecteerde leerlingen adhv 

onze instrumenten; 

� Inhoudelijker op ingaan i.p.v. snel screenen; 

� Meer geld en macht voor de school en niet het bestuur; 

� Niet alleen maar CITO. Dat is te beperkt; 

� Ruimte geven om toetsanalyses uit te leggen; 

� Uitgaan van vertrouwen ipv wantrouwen.  

p.33/ Hoofdstuk  5:uitgangspunten toezichtproces inspectie 

Wat zou volgen u, uitgaande van het preventief toezicht (vroegtijdig 

signaleren van risico’s) beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=17) 

� 3x besturen een rol geven door besturen initiatieven te laten benoemen voor 

preventie, te stimuleren dat scholen van elkaar leren, verantwoordelijk te 

stellen het herstellen van onvoldoende onderwijskwaliteit 

� 2x advies geven; 

� 2x benoemen wanneer het goed is; streefdoelen formuleren; 

� 2x meer sanctiemogelijkheden.  

p.33/ Hoofdstuk  5:uitgangspunten toezichtproces inspectie 

Wat zou volgen u, uitgaande van het met voorrang onderzoeken van 

nalevingvoorschriften beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=11) 

� 4x minder regels , voorschriften; 

� Overig: prioriteren van regels, minder ad hoc beleid, rekening houden met 

keuzes bestuur, rekening houden met sociale factoren, de werkvloer 

raadplegen. 

p.33/ Hoofdstuk  5:uitgangspunten toezichtproces inspectie 

Wat zou volgen u, uitgaande van de gerichtheid op opbrengsten van 

basisvaardigheden beter kunnen? 

Overig, namelijk….. (n=29) 

� 12x breder kijken, ook aandacht voor leerlingcondities en –competenties, 

kijken in samenhang met beperking van leerling; kijken naar het totaal; 

� 5x rekening houden met de context, met het profiel van de school; 

� 3x niet alles in cijfers uitdrukken, kind is geen meetbaar product; 

� 2x meer waardering en stimulans; 

� 2x oog voor de bezuinigingen, meer geld voor het onderwijs; 



  47 

 

  

� Overig: geen bemoeienis wanneer opbrengsten goed zijn,  erkennen dat 

scholen voor speciaal (basis) onderwijs kunnen worstelen met het meten van 

resultaten. 

p.34/ Hoofdstuk 6 : Het gewenste doel en algemeen oordeel over de inspectie 

Wat is voor u het gewenste doel van de inspectie? (n=883) 

� 336x stimuleren, critical friend, meedenken, sparringpartner, motiveren in 

plaats van afrekenen, het goede waarderen; 

� 260x: beoordelen (o.m. van het WAT i.p.v. het HOE, kwaliteit van onderwijs, 

opbrengsten, financiën, wet- en regelgeving, onderwijsproces, zorg, 

onderwijstijden, kwaliteitszorg; 

� 211x adviseren, helpen verbeteren, blinde vlekken laten zien; 

� 202x controle en handhaving (o.m. van kwaliteitszorg, wet- en regelgeving, 

onderwijskwaliteit, besteding van middelen, schoolklimaat; 

� 179x roleigenschappen als inlevingsvermogen, onafhankelijk, 

onderwijservaring, positief- kritisch, vriendelijk, op afstand/ extern; kritisch 

naar ministerie; 

� 93x in kaart brengen van kwaliteit door bijvoorbeeld (sterkte- 

zwakte)analyse van de school,  monitoring, benchmarking, spiegel;; 

� 57x rekening houden met omstandigheden, niet alleen kijken naar cijfers,  

niet over een kam scheren, ook naar proces, oog voor specifieke doelgroepen, 

rekening houden met gewichtenleerlingen, met sociale problematieken, 

situationeel kijken, context meenemen; 

� 35x kwaliteit in brede zin van het woord, alle indicatoren gelijk nemen, 

onderwijs breder zien; 

� 5x: opheffen inspectie; 

� 4x minder regelgeving, minder bureaucratie; 

� Overig: ondersteunen en bevorderen rolvervulling besturen, 

sanctiemogelijkheden bij slechte kwaliteit. 

 

p.35-36/ Hoofdstuk 6: Het gewenste doel en algemeen oordeel over de inspectie 

 Opmerkingen (n=143) 

� 20x positieve reacties over de inspectie:  ontwikkelingsstimulerende partner, 

waardevol, kritisch, prettige contacten, vanuit vertrouwen, waardevolle 

partner, dienstbaar aan het onderwijs, duidelijke kwaliteitsverbetering van 

de inspectie; 
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� 20x met betrekking tot de vorm: teveel nadruk op papier, vrijheid wordt 

teveel beknot, beroepsgroep moet zelf kwaliteit bewaken, meer maatwerk in 

beoordeling; 

� 19x professionaliteit en rol: groot verschil in persoonlijke benadering, 

inspectie die te ver van de onderwijsrealiteit staat, behoefte aan inspectie die 

meedenkt, inspectie moet dichter bij scholen staan, betere communicatieve 

houding; 

� 13x breder kijken dan leerresultaten, te sterk gericht op cijfers, te beperkt 

gebied dat in kaart wordt gebracht, op vooruitgang beoordelen, niet alleen 

rekenen en taal; 

� 12x met betrekking tot de norm:  meer duidelijkheid over normverhoging, 

teveel op cijfers gericht, norm wordt steeds verhoogd en is met name voor 

kleine scholen moeilijk bij te houden; 

� 7x  cultuur: toezicht heeft geleid tot een te sterke afrekencultuur; ook de 

goede zaken waarderen, toezicht is gebaseerd op wantrouwen; 

� 2x teveel veranderingen; ad hoc insteek inspectie; 

� Overig: bezoeken eerder aankondigen. 
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Bijlage 3  Gemiddelde rapportcijfers per deelgroep 

Deelgroep Gemiddeld rapportcijfer 

functie* 

leidinggevenden op schoolniveau 

bovenschoolse leidinggevenden 

 

7,0 

7,3 

onderwijssoort 

basisonderwijs 

speciaal basisonderwijs 

speciaal onderwijs 

 

7,1 

6,9 

6,8 

leeftijdscategorie 

25 tot 30 jaar 

30 tot 35 jaar 

35 tot 40 jaar 

40 tot 45 jaar 

45 tot 50 jaar 

50 tot 55 jaar 

55 tot 60 jaar 

60 jaar of ouder 

 

6,6 

6,7 

7,3 

7,2 

7,1 

7,1 

7,0 

7,0 

denominatie 

algemeen bijzonder 

confessioneel 

openbaar 

overig 

 

6,9 

7,1 

7,1 

7,1 

geslacht 

man 

vrouw 

 

7,1 

7,1 

jaar van inspectiebezoek 

inspectiebezoek 2007 of later 

inspectiebezoek 2006 of eerder 

 

7,1 

7,1 

arrangement* 

basistoezichtarrangement 

aangepast arrangement (zwak/ zeer zwak) 

 

7,0 

6,6 

schoolorganisatiegrootte in aantal leerlingen 

tot 200 leerlingen 

200 tot 400 leerlingen 

400 tot 600 leerlingen 

600 of meer leerlingen 

 

7,0 

7,0 

7,1 

7,3 
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Deelgroep Gemiddeld rapportcijfer 

provincie* 

Noord- Holland 

Zuid- Holland 

Flevoland 

Utrecht 

Gelderland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Limburg 

Overijssel 

Drenthe 

Friesland 

Groningen 

 

6,9 

7,1 

7,0 

6,8 

6,9 

7,2 

7,2 

7,3 

7,3 

7,3 

6,7 

6,9 

regio* 

regio midden 

regio noord 

regio noord- west 

regio oost 

regio zuid 

regio zuid- west 

6,9 

7,0 

6,9 

7,2 

7,2 

7,1 

 

 

  

 


