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1. Inleiding
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. We
beoordelen daarnaast het financieel beheer en kwaliteitszorg en ambitie bij besturen. Bij
besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we bij het eerste Vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen/opleidingen een oordeel over het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. Dit doen we bij besturen primair onderwijs (po), speciaal
onderwijs (so), voortgezet onderwijs (vo) en besturen van samenwerkingsverbanden
passend onderwijs vanaf het tweede Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen/opleidingen/samenwerkingsverband. Besturen van samenwerkingsverbanden
passend onderwijs krijgen hiernaast een oordeel over het kwaliteitsgebied
Onderwijsresultaten.
We werken aan de hand van vastgestelde kaders, die regelmatig vernieuwd worden.
Sinds 1 augustus 2017 werken we met het Onderzoekskader 2017 per onderwijssector.
Informatie over deze onderzoekskaders en de voorgaande toezichtkaders is te vinden op
de website van de inspectie.
De open databestanden bevatten de oordelen van de inspectie per object van toezicht.1
Deze bestanden zijn het vervolg op de open databestanden ‘Toezichtarrangementen’ die
voor het laatst gepubliceerd zijn op de website van de inspectie met de peildatum 1
september 2017. In de Onderzoekskaders 2017 komt de term ‘Toezichtarrangement’
namelijk niet meer voor.
Tot 1 augustus 2021 zullen we in principe alle schoolbesturen en scholen/opleidingen van
de onderwijssectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs onderzoeken volgens de toezichtsystematiek uit het
Onderzoekskader 20172. Dit geldt ook voor de besturen van samenwerkingsverbanden
passend onderwijs. Het aantal besturen en scholen/opleidingen dat één of meer oordelen
heeft volgens deze toezichtsystematiek zal dus in de loop van de tijd toenemen. Het
aantal besturen en scholen/opleidingen dat nog niet op deze manier is onderzocht en
daarom nog een geldig oordeel in combinatie met een toezichtarrangement op basis van
het vorige kader heeft, zal afnemen.
De Inspectie van het Onderwijs stelt de open databestanden zorgvuldig samen en zet
zich ervoor in om de gegevens zo correct en compleet mogelijk ter beschikking te stellen.
Het registreren van gegevens is echter mensenwerk waarbij soms fouten worden
gemaakt. Daarnaast treden er veranderingen op in het onderwijsveld, de uitvoering van
het toezicht en de opslag van gegevens, wat invloed heeft op de inhoud van de
beschikbare informatie. We lichten de variabelen en eventuele bijzonderheden daarom
per open databestand toe.
Af en toe worden nieuwe versies van open databestanden gepubliceerd als er gegevens
zijn verbeterd of aangevuld. Als u vragen heeft over de inhoud van een open
databestand of daarin informatie heeft gezien die volgens u niet juist is, dan kunt u
contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie (onder vermelding van ‘open data’).

1
2

Een object van toezicht is een (onderwijskundige) eenheid waar we een oordeel aan toekennen.
Met uitzondering van Nederlands onderwijs in het buitenland en niet bekostigd onderwijs po en vo.
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2. Beschrijving van de bestanden
2.1. Algemene informatie
We bieden twee bestanden met (eind)oordelen aan in het bestandsformaat ODS:
1. 20180901_v02_OORDEEL_PO_SO_VO. In dit bestand staat per
school/onderwijssoort het (eind)oordeel kwaliteit uit het laatste gepubliceerde
onderzoek waarin een (eind)oordeel is gegeven. Daarbij gaan we uit van de
peildatum 1 september 2018. Het gaat om (eind)oordelen van de
onderwijssectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.
- Bij po gaat het om (eind)oordelen van reguliere basisscholen (met
uitzondering van Caribisch Nederland), scholen voor speciaal basisonderwijs
en Nederlandse scholen in het buitenland.
- Bij so betreft het (eind)oordelen van scholen voor speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs. De voormalige naam van deze onderwijssector,
ec (expertisecentra), komt soms nog voor in bepaalde benamingen in de
gegevens.
- Bij vo zijn (eind)oordelen opgenomen van reguliere scholen voor voortgezet
onderwijs met uitzondering van Caribisch Nederland.
2. 20180901_v02_OORDEEL_BG. In dit bestand staat per bestuur (po, so, vo, mbo,
hoger onderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) met door de
overheid bekostigd onderwijs het oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel
beheer uit het laatste gepubliceerde onderzoek waarin zo’n oordeel is gegeven.
Als we nog geen oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer hebben
gepubliceerd op basis van het Onderzoekskader 2017, dan laten we het laatste
gepubliceerde oordeel financiële continuïteit op basis van het vorige toezichtkader
zien. Bij besturen met mbo tonen we ook het gepubliceerde oordeel over het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie dat bij bepaalde onderzoeken wordt
gegeven. Bij besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten we
ook het gepubliceerde oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten zien
bij onderzoeken vanaf het schooljaar 2017/2018.
Het gaat om besturen met actieve instellingen binnen het bekostigd onderwijs
inclusief Caribisch Nederland en besturen van samenwerkingsverbanden passend
onderwijs. We gaan uit van de peildatum 1 september 2018.
De objecten van toezicht in de bestanden worden door de inspectie gedefinieerd. De
gegevens over de objecten van toezicht zijn voor het grootste deel afkomstig van de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en worden - waar dit voor het toezicht nodig is - door
de inspectie aangevuld.
We bieden adresgegevens aan om het gebruik van de bestanden met (eind)oordelen
gemakkelijker te maken. Als u bij de analyse van gegevens ook gebruik maakt van
databestanden van DUO en daarbij een verschil in adresinformatie bij een school
tegenkomt bij een variabele met dezelfde definitie, dan geldt dat de informatie van DUO
leidend is.
Als er in de bestanden geen waarde te zien is bij een variabele (leeg veld), dan is deze
waarde niet beschikbaar. Dit kan verschillende redenen hebben:
Er is een specifieke reden die wordt toegelicht in de beschrijving van de
variabelen in paragraaf 2.3 en 2.4.
Een waarde kan in de praktijk niet beschikbaar zijn. Adressen in het buitenland
zijn bijvoorbeeld niet altijd op dezelfde manier opgebouwd als Nederlandse
adressen en hebben soms geen postcode.
Een waarde kan ontbreken in ons informatiesysteem.
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2.2. Wat is nieuw ten opzichte van de vorige versie?
Er zijn enkele objecten van toezicht (besturen/scholen/onderwijssoorten) toegevoegd,
vervallen of gewijzigd, omdat daarbij opheffing, stichting of fusie met terugwerkende
kracht in onze administratie is vastgelegd.
Verder zijn in de bestanden enkele (eind)oordelen toegevoegd. Een paar dubbele
objecten van toezicht bij vo zijn verwijderd. Bij vo bleek daarnaast dat bij een aantal
objecten van toezicht bij een eindoordeel op basis van het Onderzoekskader 2017 een
toezichtarrangement (bijvoorbeeld Basis) was ingevoerd in onze administratie. Dat had
toezichtarrangement ‘N.v.t.’ (niet van toepassing) moeten zijn, omdat in het
Onderzoekskader 2017 de term ‘toezichtarrangement’ niet meer voorkomt. Deze onjuiste
invoer van de variabele ‘ToezichtarrangementVorigKader’ is bij deze objecten van
toezicht verbeterd in ‘N.v.t.’ (niet van toepassing).

2.3. (Eind)oordelen van scholen/onderwijssoorten:
20180901_v02_OORDEEL_PO_SO_VO
Per school/onderwijssoort (po, so, vo) staat in dit bestand het (eind)oordeel kwaliteit uit
het laatste gepubliceerde onderzoek waarin een (eind)oordeel is gegeven. We gaan
daarbij uit van de peildatum 1 september 2018.
De volgende variabelen komen in het bestand voor, waarbij we de volgorde in het
bestand aanhouden:

Naam variabele

Beschrijving van de variabele

Peildatum

De datum die we als uitgangspunt hebben genomen bij
het oproepen van de gegevens uit de database van de
inspectie. In dit geval 1 september 2018.
Onderwijssector:
PO = primair onderwijs
SO = speciaal onderwijs
VO = voortgezet onderwijs
Code van het OVT (object van toezicht) dat is
onderzocht. We beoordelen de kwaliteit van het
onderwijs en kennen bij bepaalde onderzoeken een
eindoordeel toe per onderwijskundige eenheid, het
zogenaamde object van toezicht.
In het informatiesysteem van de inspectie bestaat een
onderwijsinstelling uit verschillende onderdelen,
zogenaamde elementen. Eén van deze elementen is
gemarkeerd als object van toezicht, waarbij
onderzoeken geregistreerd worden.
- Bij po is het elementtype cluster (CLR) het
object van toezicht.
Bij so is het elementtype onderwijskundige
eenheid (OKE) het object van toezicht.
Bij vo is het elementtype onderwijssoort (ODS)
het object van toezicht.

Sector

OVT

Bij scholen bestaat de OVT-code uit het BRIN-nummer
van de school, meestal gevolgd door een aanduiding
van het elementtype dat object van toezicht is en/of
een volgnummer. Het BRIN-nummer heeft de school
gekregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
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Naam variabele

OVTNaam

Elementtype

(Eind)oordeelKwaliteit3

Beschrijving van de variabele
In dit bestand wordt uitgegaan van actuele objecten
van toezicht, dat wil zeggen dat er volgens onze
administratie bij deze objecten van toezicht onderwijs
wordt gegeven op de peildatum van dit bestand.
Naam van het onderzochte object van toezicht op de
peildatum.
De naam van het object van toezicht kan dus
veranderd zijn na de uitvoering van het onderzoek
waarbij het (eind)oordeel is gegeven.
Soort element dat is onderzocht.
In het informatiesysteem van de inspectie bestaat een
onderwijsinstelling uit verschillende onderdelen,
zogenaamde elementen. Eén van deze elementen is
gemarkeerd als object van toezicht, waarbij
onderzoeken geregistreerd worden.
- Bij po is het elementtype cluster (CLR) het
object van toezicht.
Bij so is het elementtype onderwijskundige
eenheid (OKE) het object van toezicht.
Bij vo is het elementtype onderwijssoort (ODS)
het object van toezicht.
Mogelijke waarden bij deze variabele zijn:
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Zeer zwak
Zwak
Geen oordeel
Zonder actueel oordeel
Sinds de invoering van het Onderzoekskader 2017 op
1 augustus 2017 kunnen we bij bepaalde onderzoeken
de volgende eindoordelen over kwaliteit geven aan
scholen/onderwijssoorten:
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Zeer zwak
Tijdens Vierjaarlijkse onderzoeken bestuur en scholen
bezoeken we een beredeneerde selectie van
scholen/onderwijssoorten van het bestuur, waarbij we
in bepaalde gevallen een eindoordeel toekennen. De
scholen/onderwijssoorten van het bestuur waarbij we
enkele standaarden ter verificatie onderzoeken en die
we niet bezoeken, geven we tijdens het Vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen geen nieuw eindoordeel.
Op de Toezichtkaarten van deze
scholen/onderwijssoorten op onze website staat
daarom direct na dit onderzoek ‘Zonder actueel
oordeel’, tenzij ze voorafgaand aan het Vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen een eindoordeel op basis

3
De mogelijke combinaties van de variabelen (Eind)oordeelKwaliteit en ToezichtarrangementVorigKader zijn weergegeven in
een tabel aan het einde van paragraaf 2.3, waarbij is aangegeven op welk kader de beoordeling gebaseerd is.
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Naam variabele

Beschrijving van de variabele
van het onderzoekskader 2017 hebben gekregen
tijdens een ander onderzoek, bijvoorbeeld het
eindoordeel ‘Onvoldoende’ of ‘Goed’.
We hebben gezien dat op de Toezichtkaarten van
onderwijssoorten vo en onderwijskundige eenheden so
die ‘Geen oordeel’ hadden, na een Vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen waarin zij ter verificatie
of niet zijn onderzocht, ‘Zonder actueel oordeel’ niet
verschijnt, maar ‘Geen oordeel’ blijft staan. Dat zal
nog worden opgelost.
Vóór 1 augustus 2017 hebben we een aantal
pilotonderzoeken uitgevoerd bij besturen en scholen
met het Onderzoekskader 2017 om de nieuwe
werkwijze in de praktijk uit te proberen en te
evalueren. Bij scholen die tijdens deze
pilotonderzoeken ter verificatie bezocht zijn, zijn de
onderzochte standaarden beschreven in het
pilotrapport en is het oordeel over de kwaliteit op de
Toezichtkaart niet veranderd op basis van het
pilotonderzoek.
We hebben tot 1 augustus 2017 bij bepaalde
onderzoeken een oordeel over onderwijskwaliteit
gegeven in combinatie met een toezichtarrangement.
Mogelijke oordelen over kwaliteit waren:
Voldoende
Zwak
Zeer zwak

ToezichtarrangementVorigKader
5

Als er ‘Geen oordeel’ staat, dan is er geen oordeel over
de kwaliteit beschikbaar en heeft het bestuur van de
school/onderwijssoort nog geen Vierjaarlijks onderzoek
bestuur en scholen gehad of is zo’n onderzoek wel
uitgevoerd maar nog niet afgerond.4
Dit kan voorkomen bij:
Nieuwe scholen/onderwijssoorten die nog niet
zijn onderzocht.
Gefuseerde scholen of scholen die zijn
afgesplitst van een andere school.
Nederlandse scholen in het buitenland. We
registreren pas sinds enkele jaren een oordeel
over de scholen in het buitenland. Het oordeel
over de kwaliteit van deze scholen blijkt uit de
rapporten.
In het Onderzoekskader 2017 dat we nu gebruiken bij
de uitvoering van het toezicht bij scholen po, so en vo
komt de term ‘Toezichtarrangement’ niet meer voor.
We geven bij bepaalde onderzoeken een eindoordeel
over de kwaliteit.
Tot 1 augustus 2021 zullen alle besturen en
scholen/onderwijssoorten worden onderzocht volgens

4

Het Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen is niet van toepassing op Nederlands onderwijs in het buitenland.
De mogelijke combinaties van de variabelen (Eind)oordeelKwaliteit en ToezichtarrangementVorigKader zijn weergegeven in
een tabel aan het einde van paragraaf 2.3, waarbij is aangegeven op welk kader de beoordeling gebaseerd is.

5
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Naam variabele

Beschrijving van de variabele
de systematiek van het Onderzoekskader 2017.
Scholen/onderwijssoorten zullen hierdoor in de loop
van de tijd geen actueel toezichtarrangement in
combinatie met een oordeel over onderwijskwaliteit
volgens de oude toezichtsystematiek meer hebben.
Omdat er sprake is van een overgangsperiode laten we
in deze kolom zien welke scholen/onderwijssoorten op
de peildatum nog een geldig toezichtarrangement in
combinatie met een oordeel over onderwijskwaliteit
hebben. Deze informatie komt overeen met de kolom
ToezichtarrangementSvhO in het laatste open
databestand ‘Toezichtarrangementen’ dat we op de
website van de inspectie gepubliceerd hebben met
peildatum 1 september 2017.6
Mogelijke waarden bij deze variabele zijn:
Basis
Zwak
Zeer zwak
N.v.t.
[Leeg veld]
We hebben tot 1 augustus 2017 bij bepaalde
onderzoeken een oordeel over onderwijskwaliteit
gegeven in combinatie met een toezichtarrangement.
Mogelijke toezichtarrangementen op het gebied van
kwaliteit waren:
Basisarrangement. Dat wil zeggen dat de
inspectie geen aanwijzingen heeft dat er
belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit
van het onderwijs. De school/onderwijssoort
voldoet aan de basiskwaliteit.
Aangepast arrangement. Dat betekent dat het
toezicht geïntensiveerd wordt omdat er sprake
is van zwakke of zeer zwakke kwaliteit.
Jaarlijks beschrijven we in het rapport de ‘Staat van
het Onderwijs’ wat er goed gaat en wat er beter kan in
het onderwijs. In dit rapport hebben we tot de
invoering van het Onderzoekskader 2017 het oordeel
over de kwaliteit en het bijbehorende basis- of
aangepaste arrangement in verband met de
leesbaarheid samengevat in één term
‘Toezichtarrangement’. Het toezichtarrangement kon
zijn:
Basis
Zwak
Zeer zwak
Op de Toezichtkaarten van scholen/onderwijssoorten
op onze website wordt deze terminologie ook nog
gebruikt als ze nog geen onderzoek hebben gehad
volgens de vernieuwde toezichtsystematiek sinds 1
augustus 2017: basistoezicht, zwak, zeer zwak.

6

De voorloper van de variabele ToezichtarrangementSvhO is de variabele Arrangement in de bestanden met
toezichtarrangementen met een peildatum vóór 1 september 2017.
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Naam variabele

Beschrijving van de variabele
In het Onderzoekskader 2017 komt bij
scholen/onderwijssoorten po, so en vo de term
‘Toezichtarrangement’ niet meer voor. Er wordt bij
bepaalde onderzoeken een eindoordeel over de
kwaliteit gegeven. Daarom staat bij
scholen/onderwijssoorten die een eindoordeel hebben
gekregen op basis van het Onderzoekskader 2017 of
die tijdens een Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen met een verificatieonderzoek of niet zijn
bezocht de waarde N.v.t. (niet van toepassing).

Onderzoeksnummer
TypeOnderzoekCode

TypeOnderzoek

Vaststellingsdatum
(Eind)oordeelKwaliteit
5

Als er een leeg veld te zien is, dan is er geen
ToezichtarrangementVorigKader beschikbaar en heeft
het bestuur van de school/onderwijssoort nog geen
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen gehad of is
zo’n onderzoek wel uitgevoerd maar nog niet
afgerond.7
Dit kan voorkomen bij:
Nieuwe scholen/onderwijssoorten die we nog
niet hebben onderzocht.
Gefuseerde scholen of scholen die zijn
afgesplitst van een andere school.
Nederlandse scholen in het buitenland. We
registreren pas sinds enkele jaren een
toezichtarrangement over de scholen in het
buitenland. Het arrangement van deze scholen
blijkt uit de rapporten.
Nummer van het onderzoek dat de inspectie heeft
uitgevoerd.
Code van het type onderzoek (afgekorte naam van het
type onderzoek).
De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken
uit die we per onderzoekstype registreren.
Naam van het type onderzoek.
De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken
uit die we per onderzoekstype registreren. Bij bepaalde
onderzoekstypen hebben we een (eind)oordeel
gegeven.
Het onderzoekstype ONDERZ (Onderzoek) wordt door
de inspectie gebruikt om een oordeel over de
onderwijskwaliteit (in combinatie met een
toezichtarrangement) en rapport(en) die nog van
toepassing zijn bij gefuseerde of gesplitste scholen te
publiceren. Het kan daarbij gaan om objecten van
toezicht die zijn opgeheven bij een bepaald BRINnummer, maar die als object van toezicht
voortbestaan onder een ander BRIN-nummer. Het kan
ook gaan om objecten van toezicht die zijn afgesplitst
van een object van toezicht met hetzelfde BRINnummer.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
(eind)oordeel over de onderwijskwaliteit definitief is

Het Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen is niet van toepassing op Nederlands onderwijs in het buitenland.
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Naam variabele

Publicatiedatum
(Eind)oordeelKwaliteit
Bestuursnummer

NaamBestuur

DUOinstellingstype

Beschrijving van de variabele
vastgesteld.
Een oordeel kan een aantal jaar geleden zijn
vastgesteld. Tot 1 augustus 2017 was namelijk de
werkwijze om het oordeel in combinatie met een
arrangement tijdens een volgend onderzoek niet
opnieuw vast te stellen, maar te handhaven als er
geen aanleiding was om het te veranderen.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
(eind)oordeel over de onderwijskwaliteit op de
Toezichtkaart van de school op de website van de
inspectie is gepubliceerd.
Het nummer van het bestuur van het onderzochte
object van toezicht op de peildatum van dit bestand.
Bij Nederlandse scholen in het buitenland is geen
bestuursinformatie in de database beschikbaar. Zij
vallen onder de regeling van de Stichting NOB.
Naam van het bestuur van het onderzochte object van
toezicht op de peildatum van dit bestand.
Nederlandse scholen in het buitenland vallen onder de
regeling van de Stichting NOB.
Code van het instellingstype dat geregistreerd is bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de datum van
aanmaak van dit bestand (d.d. 11 december 2018).
po
BAS = Basisschool
SBAS = Speciaal basisonderwijs
BBAS = Buitenlandse basisschool
Bij drie objecten van toezicht PO hebben we een
instellingstype weergegeven dat afwijkt van het DUO
instellingstype in verband met de uitvoering van het
toezicht:
Er is een paar instellingen po met het DUO
instellingstype BAS waar regulier basisonderwijs
en speciaal basisonderwijs wordt gegeven.
Omdat het speciaal basisonderwijs daar als
afzonderlijke onderwijskundige eenheid (object
van toezicht) wordt beoordeeld, is bij deze
objecten van toezicht als instellingstype SBAS
vermeld. Het gaat om 15UC-C2 en 04QG-C2.
Bij één school met DUO instellingstype BAS
wordt het toezicht uitgevoerd door het
toezichtteam PO Buitenland. Bij deze school is
daarom het instellingstype BBAS vermeld
(21QS-C1).
so
SPEC = Speciale school

DenominatieInstelling

vo
AOCV = een AOC met een VO-onderdeel
PROS = School voor praktijkonderwijs
ROCV = ROC met een VO-onderdeel
VAKV = Vakcollege met VO-onderdeel
VOS = VO-school
De denominatie van de onderwijsinstelling op de
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Naam variabele

BetrokkenVestigingen
BRIN
Vestiging

Vestigingsnaam
Bezoekadres
Postcode
Plaats
Gemeente
Provincie

Land

Beschrijving van de variabele
peildatum van dit bestand.
Bij het primair onderwijs in het buitenland is
denominatie vanwege de geringe omvang van de
scholen en de vereiste toegankelijkheid van het
onderwijs niet relevant. Het veld denominatie is
daarom bij deze scholen leeg.
Code van de vestiging(en) die betrokken is/zijn bij het
object van toezicht op de peildatum van dit bestand.
Het BRIN-nummer van het onderzochte object van
toezicht dat de school heeft gekregen van de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).
Nummer van de vestiging.
In verband met de overzichtelijkheid worden in dit
bestand de adresgegevens van één vestiging op de
peildatum van dit bestand getoond.
Bij po en so is dit de vestiging met het laagste
vestigingsnummer binnen het object van
toezicht.
Bij vo is dit de vestiging waar de onderwijssoort
wordt gegeven.
Naam van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.
Bezoekadres van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.
Postcode van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.
Plaats van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.
Gemeente van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.
Provincie van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.
Scholen die gevestigd zijn in het buitenland hebben de
waarde ‘Buitenland’.
Land van de vestiging op de peildatum van dit
bestand.

In de onderstaande tabel is per combinatie van ‘EindoordeelKwaliteit’ en
‘ToezichtarrangementVorigKader’ aangegeven of de beoordeling heeft plaatsgevonden op
basis van een vorig kader of het Onderzoekskader 2017.
(Eind)oordeelKwaliteit Toezichtarrangement Op basis van vorig kader of
VorigKader
Onderzoekskader 2017:
Zwak
Zwak
Vorig kader
Onvoldoende
N.v.t. (niet van
Onderzoekskader 2017
toepassing)
Goed
N.v.t. (niet van
Onderzoekskader 2017
toepassing)
Geen oordeel
Als er ‘Geen oordeel’ staat, dan is
er geen oordeel over de kwaliteit
beschikbaar en heeft het bestuur
van de school/onderwijssoort nog
geen Vierjaarlijks onderzoek
bestuur en scholen op basis van
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Zeer zwak
Zeer zwak
Voldoende
Voldoende

Zonder actueel oordeel

N.v.t. (niet van
toepassing)
Zeer zwak
N.v.t. (niet van
toepassing)
Basis

N.v.t. (niet van
toepassing)
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het Onderzoekskader 2017 gehad
of is zo’n onderzoek wel uitgevoerd
maar nog niet afgerond. Dit kan
voorkomen bij: nieuwe
scholen/onderwijssoorten die nog
niet zijn onderzocht; gefuseerde
scholen of scholen die zijn
afgesplitst van een andere school;
Nederlandse scholen in het
buitenland. We registreren pas
sinds enkele jaren een oordeel
over de scholen in het buitenland.
Het oordeel over de kwaliteit van
deze scholen blijkt uit de
rapporten. Het Vierjaarlijks
onderzoek bestuur en scholen is
niet van toepassing op Nederlands
onderwijs in het buitenland.
Onderzoekskader 2017
Vorig kader
Onderzoekskader 2017
Vorig kader
Bij het toezicht op Nederlands
onderwijs in het buitenland wordt
momenteel nog gebruik gemaakt
van het Toezichtkader 2012.
Tijdens Vierjaarlijkse onderzoeken
bestuur en scholen op basis van
het Onderzoekskader 2017
bezoeken we een beredeneerde
selectie van
scholen/onderwijssoorten van het
bestuur, waarbij we in bepaalde
gevallen een eindoordeel
toekennen. De
scholen/onderwijssoorten van het
bestuur waarbij we enkele
standaarden ter verificatie
onderzoeken en die we niet
bezoeken, geven we tijdens het
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen geen nieuw eindoordeel.
Op de Toezichtkaarten van deze
scholen/onderwijssoorten op onze
website staat daarom direct na dit
onderzoek ‘Zonder actueel’
oordeel, tenzij ze voorafgaand aan
het Vierjaarlijks onderzoek bestuur
en scholen een eindoordeel op
basis van het Onderzoekskader
2017 hebben gekregen tijdens een
ander onderzoek, bijvoorbeeld het
eindoordeel ‘Onvoldoende’ of
‘Goed’.
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2.4. Oordelen van besturen: 20180901_v02_OORDEEL_BG
Per bestuur (po, so, vo, mbo, ho en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) met
door de overheid bekostigd onderwijs staat in dit bestand het oordeel over het
kwaliteitsgebied Financieel beheer uit het laatste gepubliceerde onderzoek waarin zo’n
oordeel is gegeven. Als we nog geen oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
hebben gepubliceerd op basis van het Onderzoekskader 2017, dan laten we het laatste
gepubliceerde oordeel financiële continuïteit op basis van het vorige toezichtkader zien.
Bij besturen met mbo tonen we ook het gepubliceerde oordeel over het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie dat bij bepaalde onderzoeken wordt gegeven. Bij besturen van
samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten we het gepubliceerde oordeel over
het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten zien als dat tijdens een onderzoek is gegeven.
We gaan uit van de peildatum 1 september 2018. De volgende variabelen komen in het
bestand voor, waarbij we de volgorde in het bestand aanhouden:

Naam variabele

Beschrijving van de variabele

Peildatum

De datum die we als uitgangspunt hebben genomen
bij het oproepen van de gegevens uit de database
van de inspectie.
Onderwijssector:
BST = Bestuur
Nummer van het bestuur dat is onderzocht.
In dit bestand wordt uitgegaan van actuele besturen,
dat wil zeggen dat er volgens onze administratie bij
de instellingen van een bestuur bekostigd onderwijs
wordt gegeven of dat er sprake is van een actief
samenwerkingsverband op de peildatum van dit
bestand.
Naam van het onderzochte bestuur op de peildatum.
De naam van het bestuur kan dus veranderd zijn na
de peildatum.
Soort element dat is onderzocht.
In het informatiesysteem van de inspectie bestaat
het onderwijsveld uit verschillende onderdelen,
zogenaamde elementen. Het element BGE betreft
besturen, waarbij onderzoeken geregistreerd worden.
Bij elk bestuur is aangegeven bij welke
onderwijssector(en) de objecten van toezicht die
onder het bestuur vallen horen op de peildatum.
PO = primair onderwijs
SO = speciaal onderwijs
VO = voortgezet onderwijs
MBO = middelbaar beroepsonderwijs
HO = hoger onderwijs
Bij PAO betreft het de besturen van
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Sinds de invoering van het Onderzoekskader 2017 op
1 augustus 2017 kunnen we bij bepaalde
onderzoeken het oordeel ‘Voldoende’ of
‘Onvoldoende’ over het kwaliteitsgebied Financieel
Beheer geven aan besturen. Deze oordelen kunnen
gegeven worden tijdens Vierjaarlijkse onderzoeken
bestuur en
scholen/opleidingen/samenwerkingsverband of
tijdens de jaarlijkse risico-onderzoeken gebaseerd op

Sector
Bestuursnummer

Bestuursnaam

Elementtype

SectorenBijBestuur

OordeelFinBeheer
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Naam variabele

Beschrijving van de variabele
de jaarverslaggeving van de besturen. Het oordeel op
het kwaliteitsgebied Financieel Beheer is gebaseerd
op de onderliggende standaarden Continuïteit,
Doelmatigheid en Rechtmatigheid. Er wordt nu in
beginsel nog geen oordeel gegeven over financiële
doelmatigheid.
Als een veld in de kolom leeg is, dan betekent dit dat
er nog geen oordeel over het kwaliteitsgebied
Financieel beheer toegekend en gepubliceerd is op de
peildatum van dit bestand. Er kan voor de invoering
van het Onderzoekskader 2017 wel een oordeel over
financiële continuïteit gegeven en gepubliceerd zijn.
Zie hiervoor de kolom OordeelFinContinuiteit.

OordeelFinContinuiteit

Vóór 1 augustus 2017 hebben we een aantal
pilotonderzoeken uitgevoerd bij besturen en scholen
(po, so, vo) met het Onderzoekskader 2017 om de
nieuwe werkwijze in de praktijk uit te proberen en te
evalueren. Besturen hebben tijdens deze
pilotonderzoeken een oordeel over het
kwaliteitsgebied Financieel Beheer gekregen, wat niet
als oordeel op de Toezichtkaart staat en daarom ook
niet in dit bestand. Dit oordeel is beschreven in het
pilotrapport dat op de Toezichtkaart van het bestuur
en de bezochte scholen gepubliceerd is.
Mogelijke waarden bij deze variabele zijn:
Voldoende
Onvoldoende
[Leeg veld]
Tot de invoering van het Onderzoekskader 2017
werden besturen beoordeeld op de Financiële
Continuïteit. Op basis daarvan werd het toen
gebruikelijke toezichtarrangement financiële
continuïteit bepaald. Een voldoende leidde tot een
basisarrangement, wat op de Toezichtkaart van het
bestuur op de website van de inspectie zichtbaar
werd als ‘Basistoezicht’ bij Financiële positie. Een
onvoldoende leidde tot een aangepast arrangement
financiële continuïteit, wat op de Toezichtkaart van
het bestuur zichtbaar werd als ‘Aangepast Financieel
Continuïteitstoezicht’ bij Financiële positie.

VaststellingsdatumFinancieel
PublicatiedatumFinancieel

Een leeg veld betekent dat er inmiddels een oordeel
toegekend kan zijn op het kwaliteitsgebied Financieel
Beheer (zie de kolom OordeelFinBeheer) of dat er
nog geen oordeel is toegekend. Dat laatste kan
voorkomen bij nieuwe besturen die nog niet zijn
onderzocht en bij gefuseerde besturen.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
oordeel over financieel beheer/financiële continuïteit
definitief is vastgesteld.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
oordeel over financieel beheer/financiële continuïteit
op de Toezichtkaart van het bestuur op de website
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Naam variabele
OnderzoeksnummerFinancieel
OordeelKwaliteitszorgAmbitie

VaststellingsdatumKwAmb
PublicatiedatumKwAmb

OnderzoeksnummerKwAmb

OordeelOnderwijsresultaten

VaststellingsdatumOnderwijsres
PublicatiedatumOnderwijsres

OnderzoeksnummerOnderwijsres
Bezoekadres

Beschrijving van de variabele
van de inspectie is gepubliceerd.
Nummer van het onderzoek waarbij het laatste
oordeel over financieel beheer/financiële continuïteit
is toegekend.
We geven bij de onderwijssector mbo bij bepaalde
onderzoeken, het Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen/opleidingen en eventuele
vervolgonderzoeken, een oordeel over het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Mogelijke
oordelen zijn:
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Bij de onderwijssectoren po, so, vo en
samenwerkingsverbanden geven we bij het eerste
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
scholen/samenwerkingsverband nog geen oordeel
over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie.
Als een veld in de kolom leeg is, dan betekent dit dat
er nog geen oordeel over het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en Ambitie is toegekend en
gepubliceerd.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
Ambitie definitief is vastgesteld.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
Ambitie op de Toezichtkaart van het bestuur op de
website van de inspectie is gepubliceerd.
Nummer van het onderzoek waarbij het laatste
oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
Ambitie is toegekend.
We geven bij besturen van samenwerkingsverbanden
passend onderwijs bij bepaalde onderzoeken een
oordeel over het kwaliteitsgebied
Onderwijsresultaten. Mogelijke oordelen zijn:
Goed
Voldoende
Onvoldoende
Als een veld in de kolom leeg is, dan betekent dit dat
er nog geen oordeel over het kwaliteitsgebied
Onderwijsresultaten is toegekend en gepubliceerd.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten
definitief is vastgesteld.
De datum waarop het onderzoek met het laatste
oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten
op de Toezichtkaart van het bestuur van het
samenwerkingsverband passend onderwijs op de
website van de inspectie is gepubliceerd.
Nummer van het onderzoek waarbij het laatste
oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten
is toegekend.
Bezoekadres van het bestuur op de peildatum van dit
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Naam variabele
Postcode
Plaats
Gemeente

Provincie

Beschrijving van de variabele
bestand.
Postcode van het bestuur op de peildatum van dit
bestand.
Plaats van het bestuur op de peildatum van dit
bestand.
Gemeente van het bestuur op de peildatum van dit
bestand.
De vermelding van de gemeente is gebaseerd op het
postcodebestand van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Omdat er in Caribisch Nederland
geen postcodes worden gebruikt volgens het model
dat in de rest van Nederland wordt gehanteerd, wordt
er bij de besturen in Caribisch Nederland geen
gemeente getoond.
Provincie van het bestuur op de peildatum van dit
bestand.
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