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1   Inleiding 

1.1   Achtergronden  

Het toezicht op het onderwijs is in verandering. Vanaf augustus 2017 zal het veranderde nieuwe 

toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gebaseerd worden op de pijlers waarborgen en sti-

muleren. De Inspectie waarborgt de basiskwaliteit van het onderwijs. Als het onderwijs niet vol-

doet, zal daarover helder worden geoordeeld. Bij opleidingen en scholen waar de basiskwaliteit 

op orde is, wil de inspectie stimuleren dat besturen en scholen stelselmatig werken aan de ei-

gen kwaliteitsverbetering.  

 

In het kader van het nieuwe toezicht is de Inspectie van het Onderwijs gestart met communica-

tiemanagement. Het beeld dat de buitenwereld heeft van de inspectie lijkt momenteel niet altijd 

aan te sluiten op het beeld dat de inspectie zelf heeft. De inspectie streeft een beter evenwicht 

na tussen de externe verwachtingen en de eigen interne bezigheden. Om de huidige verwach-

tingen van relaties in kaart te brengen, is besloten onderzoek uit te voeren bij de relaties van de 

inspectie. De nadruk bij de onderwijsrelaties ligt op het funderend onderwijs (primair, speciaal 

en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroeps onderwijs. Op deze onderwijssectoren 

houdt de Inspectie het nauwst toezicht. Het onderzoek betreft een nulmeting. Bij een eventuele 

herhaling van het onderzoek kan worden nagegaan in hoeverre er ontwikkelingen zijn in het 

beeld over de inspectie. De centrale onderzoeksvraag is: 

 

Hoe bekijken de relaties de Inspectie van het Onderwijs en wat verwachten ze van de inspec-

tie? 

 

Eind 2015 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder schoolbestuurders, schoolleiders, 

leraren, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de rapportage ‘De In-

spectie van het Onderwijs, het beeld van de reputatie, dec. 2015. Daarnaast was het de bedoe-

ling enkele groepen in het onderzoek te betrekken die behoren tot de secundaire doelgroep van 

de Inspectie zoals ouderorganisaties, koepelorganisaties en vakbonden. Gezien de geringe om-

vang van het aantal organisaties is besloten hen via een aanvullend kwalitatief onderzoek in het 

onderzoek te betrekken. 

1.2   Onderzoeksvragen kwalitatieve onderzoek 

Door middel van het kwalitatieve onderzoek dient verheldering te worden verkregen op de vol-

gende thema’s: 

 Welk beeld leeft er over de Inspectie? 

 In hoeverre komen kernwaarden van de inspectie overeen met het externe beeld? 

 Hoe beoordeelt men het functioneren van de Inspectie? 
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 Welke verwachtingen leven er ten aanzien van de Inspectie? 

 Welke wensen leven er ten aanzien van de communicatie met de Inspectie? 

 

In hoofdstuk 2 geven we een verantwoording van de opzet en uitvoering van het onderzoek. In 

hoofdstuk 3 en volgende laten we de resultaten uit de gesprekken aan bod komen. In hoofdstuk 

8 presenteren we onze conclusies.  
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2   Onderzoeksverantwoording 

2.1   Opzet en uitvoering van het onderzoek 

In overleg met de Inspectie van het Onderwijs is ervoor gekozen om de informatie te verzame-

len via telefonische interviews.  

 

Het streven was om in totaal vijftien interviews te realiseren, als volgt verdeeld over de onder-

scheiden doelgroepen: 

  koepelorganisaties: vier personen 

  vakbonden: drie à vier personen 

  overige belangenorganisaties: vijf à zes personen 

  ambtelijke relatie: een persoon 

  opiniemakers: een à twee personen 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een bestand aangeleverd met achttien personen die in 

aanmerking kwamen voor benadering. De betrokkenen zijn door middel van een aankondi-

gingsbrief vanuit de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte gesteld van het onderzoek (bij-

lage 1). Tevens is in deze brief aangekondigd dat Veldkamp telefonisch contact met hen kon 

opnemen. Vervolgens hebben we personen telefonisch benaderd, uitgenodigd voor het gesprek 

en indien mogelijk een afspraak gemaakt.  

 

Alle gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een vragenlijst die in overleg met de opdrachtge-

ver is opgesteld (zie bijlage 2). De interviews hebben elk vijfenveertig minuten in beslag geno-

men.  

 

Uiteindelijk hebben vijftien personen hun medewerking aan het onderzoek verleend. Alle deel-

nemers hebben hun toestemming gegeven om vermeld te worden in de lijst met gesprekspart-

ners, die terug te vinden is in bijlage 3. Bij twee organisaties hebben twee personen deelgeno-

men aan het gesprek. 

 

De interviews zijn gevoerd in de periode van december 2015 tot en met de eerste week van  ja-

nuari 2016. Met behulp van een digitale voicerecorder zijn de interviews opgenomen. De rap-

portage is opgesteld op basis van de uitgewerkte gespreksprotocollen. 

2.2   Interpretatie rapportage 

Kwalitatief onderzoek stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in opvattingen van mensen en de 

achterliggende verklaringen daarvan. Deze vorm van onderzoek is open en exploratief en gaat 
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uit van wat de deelnemers zelf ter sprake brengen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het be-

schrijven van de diversiteit aan opvattingen en niet om de frequentie waarmee bepaalde uit-

spraken worden gedaan. De resultaten uit dit kwalitatieve onderzoek zijn niet generaliseerbaar 

naar de onderscheiden groepen stakeholders. Wel geven ze een indicatie van de wijze waarop 

de onderscheiden groepen kijken naar de Inspectie van het onderwijs, welke elementen beeld-

bepalend zijn, welke ontwikkelingen ze signaleren en welke verwachtingen ze hebben ten aan-

zien van de Inspectie van het Onderwijs.  

 

Opgenomen citaten dienen ter illustratie; de citaten van deelnemers zijn cursief en door dubbele 

aanhalingstekens aangegeven. Waar relevant wordt onderscheid gemaakt tussen de subgroe-

pen. 

2.3   Impressie van de gesprekken 

Er was een grote bereidheid bij de aangeschreven organisaties/personen om hun medewerking 

te verlenen aan het onderzoek. Agenda technisch moest wel eens worden geschoven om de 

initiële bereidheid om te zetten in een daadwerkelijk gesprek, maar gezien de periode (einde 

van het jaar) waarin het onderzoek plaatsvond, is dit relatief snel gelukt. Opvallend was verder 

dat men zeer positief staat tegenover het initiatief van de Inspectie van het Onderwijs om in het 

veld te rade te gaan bij diverse (belangen-)organisaties. Dit getuigt volgens onze gesprekspart-

ners van een open houding van de Inspectie van het Onderwijs en dat wordt zeer gewaardeerd. 

Vrijwel alle deelnemers gaven aan prijs te stellen op enige vorm van terugkoppeling van de re-

sultaten van het onderzoek: een verdere bevestiging van de interesse die men heeft in deze 

verkenning van de Inspectie. 
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3 Relatie met de Inspectie van het Onderwijs 

3.1   Contact met de inspectie 

Het contact dat men heeft met de inspectie kent de nodige variatie. Allereerst vindt dit contact 

plaats op verschillende niveaus. De koepelorganisaties, vakbonden en enkele overige belan-

genorganisaties hebben op regelmatige basis overleg op bestuursniveau (bestuursoverleg, ring-

overleg). Verder hebben beleidsafdelingen/communicatieafdelingen binnen deze organisaties 

contacten met diverse geledingen binnen de inspectie over beleids- en communicatiekwesties. 

 

De meeste gesprekspartners hebben vanuit hun functie zelf contact met de inspectie. Dit krijgt 

z’n beslag via vaste overlegmomenten (variërend van 1 keer per maand tot 1 keer per jaar), 

maar kan ook te maken hebben met betrokkenheid bij of interesse in een bepaald onderwerp. 

Het contact verloopt persoonlijk, via de mail en/of telefonisch. Men heeft vaak contact met ver-

schillende personen binnen de inspectie, afhankelijk van de op dat moment relevante geleding 

of aandacht vlak. Sommigen hebben hoofdzakelijk contact met de hoofdinspecteurs, anderen 

hebben door middel van specifieke activiteiten of vragen met meerdere inspecteurs of afdelin-

gen contact. De inspectie komt uit de gesprekken over als een voor de gesprekspartners zeer 

benaderbare organisatie. De leiding van de inspectie wordt eveneens als zeer benaderbaar ge-

percipieerd. Het feit dat de hoofdinspecteurs twitteren, wordt ervaren als een uiting van de open 

en toegankelijke instelling van de inspectie. 

 

“Het afgelopen jaar speelde er enorm veel. Het nieuwe toetsingskader van de inspectie, wet-

voorstel van D66. We hebben veel overleg gehad met inspectie en we hebben ook nauwe sa-

menspraak met de inspectie.” 

“Verschillende manieren: mail, telefoon, vergaderingen over andere onderwerpen, één op één 

of tijdens klankbordgroepen. […] Met verschillende inspecteurs heb ik contact. Zo’n 4 à 5 men-

sen die de afgelopen jaren bij verschillende gelegenheden voor mij als contactpersoon bij de 

inspectie functioneerden.” 

“Alleen als er een bepaald knelpunt is waar de inspectie voor nodig is, dan wordt de inspectie 

gebeld.” 

 

Slechts een enkele belangenorganisatie geeft aan vrijwel nooit contact te hebben met de in-

spectie. Een aantal jaren geleden was dit nog anders door de aanwezigheid van vakinspecteurs 

maar met het verdwijnen van de vakinspecteurs is het contact eveneens geminimaliseerd. Een 

ander meldt alleen contact te hebben met de inspectie naar aanleiding van knelpunten in de on-

derwijspraktijk: voornamelijk met een specifieke regio en alleen bij landelijk spelende problemen 

een niveau hoger.  
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Men heeft met de Inspectie te maken voor zeer uiteenlopende zaken: 

  informatie uitwisselen over ontwikkelingen in het onderwijs 

  deelname aan gezamenlijke projecten, stuurgroepen, klankbordgroepen  

  inhoudelijke discussies: bijvoorbeeld het nieuwe toezichtkader, Staat van het onderwijs  

  aanwezigheid inspectie bij conferenties/bijeenkomsten van de koepel- en belangenorgani-

saties 

  doorvertalen van standpunten van de inspectie naar de achterban 

  onderzoeken naar ontwikkelingen in het onderwijs  

  naar aanleiding van publicaties van de inspectie 

  naar aanleiding van incidenten of gebeurtenissen in het onderwijsveld 

3.2   Relatie met de inspectie 

De gesprekspartners zijn vanuit hun functie en de organisatie die zij vertegenwoordigen in meer 

en mindere mate direct betrokken bij de Inspectie van het Onderwijs. Zeker de koepelorganisa-

ties staan vrij dichtbij de inspectie. Bij de vakbonden, belangenorganisaties en opiniemakers 

zien we daar grote verschillen in.  

 

Bij de koepelorganisaties en het ministerie wordt gesproken over een ‘vrij nauwe’ en ‘intensieve’ 

relatie. Bij de overige gesprekspartners is de relatie minder hecht, maar wordt deze wel ‘con-

structief’ genoemd. Voor een enkele organisatie staat de inspectie op vrij grote afstand.  

 

“Een hele nauwe relatie. De waardering over en weer is een stuk groter dan je soms zou den-

ken, als je op afstand staat. […] We voelen ons serieus genomen. Heel erg gehoord. We kun-

nen altijd terugzien waar onze inbreng toe heeft geleid.” 

“Ze komen regelmatig langs. Over en weer. In tegenstelling tot het verleden. We waren een 

zeer kritische partner en dat zijn we nog steeds, maar liever verbinding boven de aanval.” 

 

In de gesprekken bleek dat men al heel snel inging op de ervaringen die men heeft met de in-

spectie. Men opereert vanuit verschillende invalshoeken met daar aan gekoppelde belangen en 

deze bleken ook duidelijk merkbaar in de reacties. Dit heeft ook te maken met de ruime ervaring 

die de meeste gesprekspartners in dit werkveld hebben en de verschillende functies die ze 

daarin hebben bekleed. 

 

De Inspectie van het Onderwijs wordt door de meeste gesprekspartners getypeerd als een 

‘prettige gesprekspartner’, waarmee men het inhoudelijk niet altijd eens is maar die wel open 

staat voor een dialoog over allerlei onderwerpen. Duidelijk wordt dat er bij nogal wat gespreks-

partners sprake is geweest van een positieve ontwikkeling in de relatie. Sowieso vindt men dat 

de inspectie meer contact zoekt en openstaat voor geluiden vanuit het veld dan enige tijd gele-

den. Termen die in dit verband worden gebruikt, zijn ‘samen optrekken’, ‘dialoog’, ‘meedenken’, 

‘bewust van eigen rol’ en deze zijn volgens hen tekenend voor de veranderde opstelling. Een 

voorbeeld hiervan: door diverse organisaties wordt aangegeven dat bij de eigen achterban/in 

het veld sprake was van een negatief beeld over de inspectie. Op initiatief van de betrokken or-
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ganisaties zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor het veld waarbij de inspectie is uitge-

nodigd om toelichting te geven over de werkwijze. De inspectie heeft hier gehoor aan gegeven 

en dat wordt zeer gewaardeerd.  

 

“We zijn het lang niet altijd eens, er zijn ook meningsverschillen af en toe of we zijn het niet 

eens met de werkwijze van de inspectie. Maar dat wordt gezegd en uitgesproken. We staan wel 

samen voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij vanuit onze rol en de inspectie vanuit hun rol.” 

“Het ringoverleg is een goede werkwijze om meer de diepte in te gaan met allerlei werkwijzen 

en voornemens en regelingen en dat voor te leggen aan het veld […] Ze beseffen goed dat ze 

niet alleen naar de overheid moeten luisteren maar ook openstaan voor de signalen uit het veld. 

Dat gevoel geven ze me wel.” 

 

Er wordt overigens aangegeven dat er een behoorlijk verschil bestaat tussen het beeld bij daad-

werkelijk contact met de inspectie en het beeld bij de buitenwereld (het onderwijsveld en de pu-

blieke opinie). 

  

“Je merkt dat ze open zijn en meedenken en dat ze zich bewust zijn van hun eigen rol in het ge-

heel. Bijzonder, oorspronkelijk heb ik gedacht dat de inspectie een gesloten club is die heel 

streng is. Als je met de mensen praat, dan merk je wel dat de realiteit binnen de inspectie an-

ders is dan de beeldvorming naar de buitenwereld.” 
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4   Het imago van de inspectie 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de beeldvorming over de inspectie onder de ge-

sprekspartners aan de hand van een primair affectieve reactie, het verdere beeld over de in-

spectie, de beeldvorming in het veld en de mate waarin ontwikkelingen zichtbaar zijn in het 

imago en de positie van de inspectie.  

4.1   Primair affectieve reactie 

Er is allereerst gevraagd wat als eerste bij de gesprekspartners opkomt als men denkt aan de 

inspectie. Op deze manier wordt een indruk verkregen wat beeldbepalend is voor de inspectie. 

Wat opvalt is dat men zich niet zo wil laten vangen in een paar termen over de inspectie. Elke 

gebruikte term wordt onmiddellijk voorzien van een toelichting waar deze voor staat. Welke ter-

men passeren de revue? Positieve termen zijn ‘belangrijke goede dienst’, ‘soort geëmanci-

peerde waakhond’, ‘degelijk’, ‘kritische vriend’ en ‘belangrijk dat de inspectie er is’. Een aantal 

gesprekspartners benadrukt de ‘positieve ontwikkeling’ die wat hen betreft te zien is bij de in-

spectie doordat deze een ‘transparantere houding’ inneemt. Volgens hen is er een verschuiving 

te zien van het vooral gericht zijn op de naleving naar meer oog voor wat wel goed gaat, waarbij 

een ondersteunende en stimulerende rol wordt aangenomen. Sommigen vinden dat er meer-

dere aspecten zijn en hebben het over ‘ambivalent’, ‘ingewikkeld’, ‘positief maar wel kritisch 

naar het rendement denken’, ‘signalerende en beoordelende rol’ en ‘kritische vriend’. Zij stellen 

dat de inspectie weliswaar goede bedoelingen heeft en dat het ook nodig is dat er toezicht op 

de kwaliteit van het onderwijs wordt gehouden, maar dat er in hun ogen nogal eens de ver-

keerde accenten worden gelegd. Genoemd wordt dat er te veel nadruk wordt gelegd op de con-

trolefunctie, de afvinklijstjes en de werklast die dat oplevert voor scholen, maar ook een te grote 

taakopvatting in het hoger onderwijs. Er worden dan gelijk wensen geuit, namelijk dat het toe-

zicht ‘proportioneel’ moet zijn en dat de inspectie ‘rolvast moet acteren’ of ‘meer moet meeden-

ken’. Een paar gesprekspartners zijn vooral kritisch gestemd: ‘veel papierwerk’, ‘controleur, te 

veel oordeel, te weinig oog voor kwaliteit’, ‘de harde inspecteur’, ‘te veel gericht op processen 

op orde’.  

4.2   Het imago van de inspectie nader bekeken 

Vervolgens is verder doorgesproken over het imago van de inspectie. Waarop zijn de eerste 

woorden gestoeld? Een aantal zaken blijkt van belang: de rol van kritische vriend ten opzichte 

van controleur, de deskundigheid van de inspectie, het belang van de open houding van de in-

spectie en een paar kritische kanttekeningen. 
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Controleur of kritische vriend? 

De inspectie is niet met een paar woorden te vangen zo blijkt. Duidelijk is dat men de inspectie 

een belangrijke organisatie vindt in het kader van het bewaken van de kwaliteit van het onder-

wijs in Nederland. Maar een paar woorden die telkens terugkomen, betreffen de rol van de in-

spectie: ziet men deze nu vooral als controleur of als kritische vriend? Voor de een ligt het ac-

cent bij de controlerende en toezichthoudende functie, de ander ziet veel meer een combinatie 

van zowel toezicht op de kwaliteit van het onderwijs als meer ondersteuning en advisering op 

dit vlak.  

 

Indien men de inspectie vooral als controleur en toezichthouder ziet, dan overheersen de asso-

ciaties met de werkdruk die dit oplevert voor scholen en de nadruk op papieren en procesbe-

heersing (schoolplannen, protocollen). Hierbij wordt de vraag gesteld of dat wel goed zicht geeft 

op de kwaliteit van het onderwijs. Ook vindt een enkele belangenvereniging dat de inspectie de 

neiging heeft vooral te kijken naar wat er niet goed gaat op scholen en (te) weinig naar wat wel 

goed gaat. De inspectie zou meer moeten meedenken en gezamenlijk moeten optrekken met 

scholen is de vraag vanuit deze organisaties. 

 

“Er zou een andere relatie kunnen ontstaan als er meer flexibiliteit en speelruimte zou zijn. Nu 

kom je vaak tegenover elkaar te staan.[…] Zou meer de meedenkfunctie moeten hebben, bij 

pijnpunten kijken hoe we tot elkaar kunnen komen.” 

  

Is voor de een de rol van kritische vriend een positief en welkom gegeven, een ander stelt daar 

vraagtekens bij omdat er een spanningsveld ontstaat tussen wettelijke taken/bevoegdheden en 

de grenzen hierin. Dit kan onduidelijkheid opleveren bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. 

 

Enkele gesprekspartners formuleren dit aldus: 

“Het is schimmig waar de inspectie naar mag kijken en of de adviezen die ze geven horen bij 

hun werk of dat ze de grenzen zoeken in hun taakstelling.” 

“De kwaliteit bevorderende rol is niet zozeer een wettelijke taak.” 

“Er zal altijd een spanningsveld zitten tussen de inspectie die zich als adviseur opstelt met ken-

nis van zaken en die adviezen kan geven hoe je dingen beter kan doen en de inspectie die de 

kans loopt vrij snel te vervallen in haar rol van toezichthouder.” 

 

Deskundigheid en betrokkenheid inspectie onomstreden 

Los van de rolinvulling blijkt dat voor vrijwel iedereen voorop staat dat de inspectie deskundig is 

en dat de inspectie er veel aan is gelegen om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.  

 

“Instituut dat op basis van goed objectief gefundeerde wetenschappelijke onderwijsmethodiek 

bij scholen kijkt of ze goed onderwijs leveren.” 

“De inspecteurs worden over het algemeen als zeer professioneel ervaren en ze hebben kennis 

van zaken.” 

“Het zijn mensen met hart voor de zaak die hun best doen om de kwaliteit van het onderwijs in 

Nederland te verbeteren.” 

 

Sommigen noemen het een positief punt dat veel inspecteurs zelf afkomstig zijn uit het onder-

wijs en met andere woorden ‘het bordkrijt nog aan de vingers hebben’.  



10. 

 

V6450 | Percepties over de Inspectie van het Onderwijs | januari 2016 

Bekend maakt bemind: open houding doet goed 

Naarmate men meer in contact staat met de inspectie, blijkt dat een aanvankelijk terughou-

dende opstelling of meer negatief gekleurd beeld wordt bijgesteld in positieve zin. Dit geldt 

vooral voor degenen die vanuit de (overige) belangenorganisaties meer te maken hebben ge-

kregen met de inspectie.  

 

“Ja, het beeld is veranderd. Als je mensen niet kent, kun je snel rare gedachten ontwikkelen. In 

de kranten zie je de laatste tijd ook een ander soort artikelen over de inspectie en het verande-

rende toezichtkader, maar er zijn ook leraren die geen kranten lezen. Juist het persoonlijk con-

tact is belangrijk om het imago te doorbreken, zo heeft het bij mij gewerkt.” 

 

De inspectie heeft zelf ook een actieve rol vervuld in het intensiveren van het contact met de di-

verse organisaties. Er is meer uitwisseling van standpunten gekomen tussen de organisa-

ties/het veld en de inspectie en dit draagt bij aan een accurater en positiever beeld. De inspec-

tie zoekt nadrukkelijker het contact en staat meer open voor een dialoog dan enige tijd geleden. 

Er is waardering voor deze houding. 

 

Kritische noten 

Sommige gesprekspartners nemen de gelegenheid te baat om een paar kritische kanttekenin-

gen te plaatsen bij de inspectie. Zo vinden enkelen van hen dat het beleid en de houding van de 

leiding van de inspectie niet altijd terug te zien is in de taakopvatting van individuele inspec-

teurs. En dat zorgt voor frictie in het veld. Ook vindt een enkeling dat de inspectie zich iets onaf-

hankelijker (met een verwijzing naar de situatie in Engeland) zou mogen opstellen ten opzichte 

van de overheid en het beleid dan nu het geval is. 

4.3   Imago in het veld 

Imago inspectie in het veld negatiever ingeschat 

Er is een behoorlijk verschil tussen het beeld dat de gesprekspartners hebben van de inspectie 

en het beeld dat volgens hen bij hun achterban/het onderwijsveld leeft over de inspectie. Men 

stelt dat in het veld de inspectie nog vaak wordt gezien als een ‘boeman’ en dat er ‘vrees is voor 

de inspectie’. Een bezoek van de inspectie brengt sowieso veel spanning en zenuwachtigheid 

met zich mee voor schoolbestuurders, schoolleiders en docenten. Het negatieve beeld wordt 

veroorzaakt door de administratieve last die scholen (bestuurders, leiders en docenten) ervaren 

van de afvinklijstjes, de opbrengstgerichtheid en niet in het minst: de gevolgen die een bezoek 

van de inspectie kan hebben. Want de resultaten van een inspectiebezoek worden openbaar 

gemaakt met alle mogelijke gevolgen van dien.  

 

“Scholen zijn bang dat er een negatief inspectierapport op tafel komt te liggen omdat het nu 

openbaar is, dat dat ten koste gaat van de goede naam van de school waardoor ze minder leer-

lingen kunnen krijgen en in een negatieve spiraal terecht komen.” 

“De gevolgen van een oordeel zijn groot, want bij een niet best oordeel ligt het binnen de kortste 

keren op straat.” 
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Er zijn ook gesprekspartners die aangeven dat scholen achteraf vaak blij zijn met het inspectie-

bezoek, vanwege de deskundigheid van de inspecteurs en het feit dat ze zelf ‘op scherp’ wor-

den gezet. 

 

“Ik merk dat het positiever is dan je uit de publieke opinie of media zou verwachten. […] Je zou 

het als buitenstaander niet direct denken, maar de gesprekken met de inspectie worden enorm 

gewaardeerd." 

“Vaak een bezoek van de inspectie een beetje bibberend afwachten, maar bijna altijd aan het 

eind blij zijn met het inhoudelijke gesprek en de inhoudelijke stukken die als borging op tafel zijn 

gekomen.” 

 

Negatief imago in het veld deels te maken met onbekendheid 

Tegelijkertijd wordt naar voren gebracht dat schoolbesturen en/of leiders soms de neiging heb-

ben zich achter de inspectie te verschuilen door in de school te stellen dat bepaalde handelin-

gen nodig zijn ‘omdat het van de inspectie moet’. Terwijl dit lang niet altijd het geval is, maar dat 

de leiding soms niet goed op de hoogte is van wat de inspectie precies van hen vraagt. Het 

blijkt niet altijd duidelijk te zijn waar een school nou wel of niet aan moet voldoen. Tevens wordt 

aangegeven dat het soms makkelijker is om op de inspectie af te geven dan op je eigen direc-

tie, omdat dit minder gevolgen heeft voor de eigen positie op school en de dagelijkse omgang. 

 

“Mensen zeiden, dat moet van de inspectie, en dan dacht ik: waar staat dat dan, want dat staat 

er helemaal niet.” 

“Je kunt er over twisten of het gevoel van de mensen in het onderwijs wordt veroorzaakt door 

de regels van de inspectie of dat het de angst van schoolbesturen of directeuren is die denken 

dat ze aan bepaalde dingen moeten voldoen.” 

“En dan zeggen ze vaak: van de inspectie moeten we dit of dat en dat blijkt dan niet te klop-

pen.” 

 

Sommige organisaties hebben naar aanleiding van een peiling onder de eigen achterban actie 

ondernomen om in samenspraak met de inspectie meer duidelijkheid te verschaffen over wat 

wel of niet van hen wordt verwacht. 

4.4   Veranderingen in imago en positie inspectie 

Positieve ontwikkeling in het imago en positie inspectie 

Het imago en de positie van de inspectie hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt ten 

opzichte van enkele jaren geleden. Dit heeft zowel te maken met inhoudelijke als met communi-

catieve aspecten. In vergelijking met enkele jaren geleden worden er in het toezicht momenteel 

andere accenten gelegd en dat wordt gewaardeerd. De pilots in het kader van het nieuwe toe-

zichtkader worden in dit verband genoemd, de wijziging in opstelling van ‘politieagent naar kriti-

sche vriend’ en een ‘meer stimulerende en constructieve opstelling’ van de inspectie. Er is meer 

aandacht voor de realiteit waar scholen in verkeren en minder voor de papieren werkelijkheid. 

Een gesprekspartner vindt het een verbetering dat de terugkoppeling vanuit de inspectie niet 

meer alleen met het schoolbestuur plaatsvindt, maar ook met de schoolleiding. Een ander vindt 

dat de focus van het rendementsdenken is verschoven naar de bildungsgedachte. 
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“De eigen ambitie van de school krijgt nu een goede plek.” 

“Er wordt meer gekeken naar de waardevolle adviezen die de inspectie de scholen geeft voor 

verbetertrajecten. De rol van beoordelaar blijft, maar is meer ingebed in een andere context. 

Minder politieagent en meer gezamenlijk belang bij goed onderwijs.” 

“Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs is veel centraler komen te staan in de relatie 

tussen inspectie en scholen.” 

 

Sommige gesprekspartners benoemen de verandering in het toezicht als een vergroting van de 

rol van de inspectie en dat heeft ook zijn keerzijde in een mogelijk te grote rol. Men spreekt dan 

over de inspectie die ‘beteugeld’ moet worden. Voorbeelden die naar voren komen, betreffen de 

kleutertoets, de financiële staat van scholen, de rol in het hoger onderwijs, noties ten aanzien 

van professionalisering van docenten, burgerschap op school, pestprotocollen. In dit verband 

wordt het initiatiefwetsvoorstel van D66 en SGP een aantal keren genoemd. Meer over het 

functioneren van de inspectie is terug te lezen in hoofdstuk 6.  

 

Voor wat betreft het communicatieve aspect wordt gesignaleerd dat de inspectie veel meer naar 

buiten treedt dan voorheen, dat er nadrukkelijk uitwisseling wordt gezocht met het veld en dat 

het gesprek wordt aangegaan zowel op bijeenkomsten als via social media. Maar ook dat alle 

bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van scholen, het financiële toezicht meer in openbaar-

heid komen dan voorheen. 

 

“De inspectie heeft de afgelopen jaren een paar keer pers mee laten lopen. Daar komt over het 

algemeen heel positieve pers, goed beeld uit naar voren.” 

 

Een paar belangenorganisaties zien niet zoveel verandering in het imago van de inspectie. Ze 

benadrukken dat de beeldvorming over de inspectie hardnekkig is en dat het bij een inspectie-

bezoek eens in de vier jaar een tijd duurt voordat veranderingen doorsijpelen bij individuele 

scholen. Een ander stelt dat de inspectie nog steeds te veel de aandacht heeft voor zaken die 

niet goed gaan en te weinig voor wat wel goed gaat in scholen. 
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5   Waarden van de inspectie 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het beleid vijf kernwaarden centraal staan, namelijk pro-

fessioneel, onafhankelijk, slagvaardig, transparant en samenwerkend. Er is bij de gesprekspart-

ners nagegaan welke kernwaarden zij zelf verbinden aan de inspectie. Vervolgens hebben ze 

de vijf kernwaarden voorgelegd gekregen met de vraag in hoeverre deze kernwaarden overeen-

komen met hun indruk van de inspectie, op welke waarden de inspectie zich heeft verbeterd en 

welke waarden meer aandacht zouden verdienen. 

5.1   Kernwaarden waarmee de inspectie wordt geassocieerd 

Desgevraagd hebben de meeste gesprekspartners een aantal kernwaarden verbonden aan de 

inspectie. Enkelen van hen vinden dat een taak van de inspectie zelf of achten zichzelf daartoe 

niet in staat. Degenen die het dichtst bij de inspectie staan, noemen de meeste waarden. 

  

Er wordt een groot aantal waarden genoemd, waaruit blijkt dat de inspectie wordt gepercipieerd 

als een instituut met een gerenommeerde status die de kwaliteit van het onderwijs hoog in het 

vaandel heeft staan en daar ook de know how voor heeft. Een aantal waarden blijken overeen 

te komen met de centrale waarden van de inspectie. We geven de meest genoemde kernwaar-

den weer: 

  deskundig/gezaghebbend (vier keer genoemd) 

  betrouwbaar (vier keer genoemd) 

  hart voor/staan voor de kwaliteit van het onderwijs, betrokken (vier keer) 

  transparant (drie keer) 

  open, benaderbaar (drie keer) 

  professioneel (twee keer) 

  invoelend/empathisch (twee keer) 

  onafhankelijk (twee keer) 

  accuraat/consciëntieus (twee keer) 

  kritisch (twee keer) 

Overige waarden die naar voren komen, zijn: integer, meedenkend, onderzoekend, normering, 

belangrijk, vernieuwingsgezind, op zoek naar draagvlak in de sector. Er worden slechts enkele 

kernwaarden met een negatieve connotatie genoemd: lastig, te ver van de onderwijspraktijk. 

5.2   Waardering voor en ontwikkeling in de kernwaarden van de inspectie 

In hoeverre komen de vijf kernwaarden die de inspectie zelf centraal stelt (professioneel, onaf-

hankelijk, slagvaardig, transparant, samenwerkend) overeen met de indruk van onze gespreks-

partners? En, is er sprake van verandering in deze kernwaarden of niet? 
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Professioneel 

Men vindt de waarde ‘professioneel’ over het algemeen wel van toepassing voor de inspectie. 

Er wordt gesproken over een professionele organisatie met kennis van zaken. De koepelorgani-

saties en vakbonden hebben echter ook enkele kritische kanttekeningen. De voornaamste hier-

van is dat er tussen individuele inspecteurs te veel verschillen worden waargenomen en dat dit 

afbreuk doet aan de professionaliteit van de organisatie. Bovendien kan het de relatie tussen 

een individuele school en de inspectie onder druk zetten. 

 

“Wat de ene inspecteur een goede constructie vindt, vindt de andere instructeur geen goede 

constructie. […] Dat is een punt van zorg.” 

“Op werkvloerniveau, de contactinspecteurs valt nog wel wat te winnen.” 

 

Een ander vindt dat er onvoldoende transparantie is in de wijze waarop adviezen tot stand ko-

men en vindt dat daarmee de professionaliteit van de adviezen onvoldoende afrekenbaar zijn. 

 

Enkele gesprekspartners vinden dat de professionaliteit wel in ontwikkeling is bij de inspectie; er 

wordt volgens hen meer aandacht aan besteed dan enige tijd geleden. 

 

Onafhankelijk 

Onafhankelijkheid is een waarde die vraagtekens oproept bij een groot deel van de gespreks-

partners. Want, zo wordt gesteld, de inspectie is een organisatie waarvan de kaders in het be-

leid worden ingegeven door de overheid (politiek) en dat is moeilijk te combineren met onafhan-

kelijkheid. In de relatie met de politiek ligt volgens hen een spanningsveld. 

 

“Ze voeren uit wat de wetgever bedenkt. In hoeverre is onafhankelijkheid gewaarborgd?“ 

“Lastig, want het is een verlengde arm van de overheid.” 

 

Een ander vindt dat er didactische voorkeuren spelen bij de inspectie, wat zich moeilijk laat ver-

enigen met onafhankelijkheid. 

 

Overigens wordt de onafhankelijkheid door sommigen wel teruggezien in de manier van werken 

en de wijze waarop oordelen tot stand komen. Maar het blijft enigszins wringen. 

 

“Het is terecht dat de inspectie dit als kernwaarde benoemt, maar zal steeds bevochten moeten 

worden. Het is een waarde die we de inspectie graag gunnen, maar die continu wordt aangeval-

len met name op de as overheid-inspectie.” 

“In het veld wel, maar het toezichtkader wordt deels door de politiek bepaald en hoe ga je met 

die druk om?” 

 

Op deze waarde worden geen grote verbeteringen ervaren. Een van de gesprekspartners vindt 

wel dat de inspectie ‘minder ideologisch’ is geworden.  

 

Transparant 

Transparantie is een waarde, waarvan men enerzijds vindt dat de inspectie de meeste stappen 

in de goede richting heeft gezet en anderzijds nog de nodige verbetering op mogelijk is. 
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Er is alom waardering voor de toegenomen openheid en transparantie van de inspectie, die is 

terug te zien in de verhouding met het veld, openbaarheid van rapporten, bereidheid tot het ge-

ven van tekst en uitleg over de werkwijze van de inspectie, het aangaan van de dialoog. Een 

voorbeeld dat wordt aangehaald is de internetconsultatie over het nieuwe toezichtkader die ge-

tuigt van een open houding. Een enkeling vindt overigens dat de rapporten van de inspectie niet 

makkelijk leesbaar zijn voor ‘de gemiddelde ouder’. 

 

Maar er is een groot verbeterpunt gewenst en dat betreft openheid over de indicatoren/algorit-

men die de basis vormen voor een oordeel van de inspectie. Men ervaart dit als een ‘black box’ 

en zou dat graag anders zien. 

 

“In de berekening van indicatoren zitten geheimzinnigheden waar we na jaren discussiëren nog 

steeds niet achter zijn.” 

“Ik lig regelmatig in de clinch met de inspectie als ze een onderzoek doen. Dan zeg ik: Wat is 

jullie beoordelingskader? Op grond van welke factoren beoordeel je of iets wel of niet goed is. 

En dat zijn ze meestal niet bereid te geven.” 

“Het is een zwarte doos. Er gaat iets in en er komt iets uit, maar wat er in de tussentijd gebeurt, 

is onduidelijk.” 

 

Ook wordt gesteld dat er weliswaar meer openheid wordt betracht, maar dat het lang niet voor 

iedereen duidelijk is hoe de inspectie te werk gaat. Er zijn weliswaar gesprekken met ‘de krin-

gen’, maar die veronderstellen bekendheid over het bestaan en wat er precies gebeurt en dat is 

niet voor iedereen duidelijk. Hierdoor wordt onterecht een ‘achterkamertjessfeer’ gecreëerd, 

want de gesprekken worden als waardevol gezien. Zeker degenen/belangenorganisaties die 

wat verder weg staan van de inspectie hebben ook een minder helder beeld van de inspectie op 

dit punt.  

 

Samenwerkend 

Deze waarde ontlokt bij de meeste gesprekspartners commentaar. Een minderheid is er positief 

over. De positieve indruk wordt gerelateerd aan de inspanningen die de inspectie zich getroost, 

dat het gesprek wordt gezocht met scholen en dat er op projectbasis sprake is van samenwer-

king tussen een organisatie en de inspectie. Maar het merendeel vindt dat samenwerking nog 

geen kernwaarde is van de inspectie. Er worden vraagtekens bij geplaatst. Want wat bedoelt de 

inspectie precies met samenwerking, hoe wil de inspectie hier vorm aan geven en met wie of 

wat precies? Een aantal heeft niet de indruk dat de inspectie samenwerking met individuele 

scholen zoekt, maar misschien wel in beleidsmatig opzicht met vertegenwoordigende organisa-

ties. Een enkeling zegt dat het in zekere mate voor het primair onderwijs opgaat maar niet voor 

het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Scholen zouden de inspectie vooral ervaren als de in-

stantie van ‘het toezicht’ en minder van de samenwerking. Ook wordt gesteld dat de inspectie 

de neiging heeft zelf bepaalde zaken uit te denken en pas in een later stadium een gesprek aan 

te gaan; dit wordt niet als een schoolvoorbeeld van samenwerking gezien. 

 

Er worden overigens ook vraagtekens gezet bij de haalbaarheid ervan, want een organisatie als 

de inspectie heeft een toezichthoudende taak en die verhoudt zich niet goed tot samenwerking. 
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“Vanuit rolvastheid prima. Maar een inspectie die continu vriendelijk en samenwerkingsbereid 

is, dan moet je je afvragen of het geloofwaardig is. Als het nergens tot wrijving leidt, kan het 

bijna niet waar zijn.” 

 

Er wordt aangegeven dat er wel mogelijkheden zijn om de samenwerking meer vorm te geven.  

 

“Samen optrekken is niet aan de orde, maar meewerken aan een gezamenlijke band wel. Nu 

aan het kijken of we de staat van de schoolleider kunnen vormgeven. Dat is samenwerken, om-

dat je met elkaar kijkt hoe je zo’n onderzoek gaat doen. Voor de gemiddelde school komt de in-

spectie inspecteren: is dat samenwerken?” 

 

Ten aanzien van samenwerking wordt niet expliciet een verbetering gemeld. 

 

Slagvaardig 

Slagvaardig handelen is eveneens een waarde die niet direct aan de inspectie wordt gekoppeld. 

De overige belangenorganisaties hebben niet zozeer een beeld wat ze daaronder moeten ver-

staan en ook niet of de inspectie daar mee bezig is. Een gesprekspartner maakt onderscheid 

tussen verschillende activiteiten van de inspectie: bij een opdracht tot onderzoek handelt de in-

spectie in zijn ogen slagvaardig, maar indien de inspectie verkenningen doet op voor hen nog 

onbekend terrein gaat het minder op. Verder zetten enkele gesprekspartners hun vraagtekens 

bij de slagvaardigheid: de recente situatie bij het ROC Leiden wordt aangehaald als slecht voor-

beeld hiervan. 

 

“Kijk maar naar ROC Leiden. Dan krijgt de inspectie een draai om de oren.” 

 

Een gesprekspartner vindt dat het zorgvuldig handelen van de inspectie een zekere mate van 

slagvaardigheid in de weg staat; deze zijn lastig verenigbaar. Er wordt verder commentaar ge-

geven op de onderlinge contacten die slagvaardiger zouden kunnen zijn. De organisatie wordt 

door iemand als ‘archaïsch’ getypeerd: besluitvorming gaat over veel schijven.  

 

“Onderlinge contacten tussen medewerkers van ons en die van hen kunnen een tikkie slagvaar-

diger. Er wordt daar intern erg veel gewikt en gewogen.” 

 

Ook op slagvaardigheid worden geen wezenlijke veranderingen genoteerd. Diverse gespreks-

partners menen dat de inspectie op dit punt ruimte voor verbetering heeft. 

5.3   Wensen ten aanzien van kernwaarden 

Waar zou de inspectie zich meer op kunnen richten? Er wordt door verschillende gesprekspart-

ners aangegeven dat de inspectie in transparantie nog behoorlijk wat te winnen heeft. Men 

doelt dan vooral op het verschaffen van meer inzicht in de manier waarop oordelen tot stand ko-

men.  

 

“Meer communiceren over waar ze allemaal mee bezig zijn. Welke processen, het achterlig-

gend gedachtengoed van het toezichtkader. Dat zorgt ook voor minder afstand.” 
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Sommigen vinden dat de inspectie sowieso meer aandacht mag schenken aan de communica-

tie. De leiding van de inspectie geeft het goede voorbeeld, maar het wordt wel als aandachts-

punt gezien voor de organisatie. 

 

Verder heeft de inspectie nog terrein te winnen bij de samenwerking, professionaliteit, slagvaar-

digheid en onafhankelijkheid. Bij samenwerken wordt gesteld dat de inspectie hiervan meer ge-

tuigt, indien er respectvol wordt omgegaan met het onderwijsveld. Niet alleen de focus op wat 

er fout gaat, maar ook benoemen wat er allemaal goed gaat. Ten aanzien van de professionali-

teit komt naar voren dat de verschillen tussen inspecteurs verminderd zouden mogen worden. 

 

Enkele gesprekspartners vinden het een gemis dat de intrinsieke motivatie in de zin van ‘hart 

voor het onderwijs’ niet als kernwaarde is benoemd door de inspectie, terwijl dit volgens hen 

wel nadrukkelijk opgaat voor de inspectie. 
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6   Attitude ten aanzien van het functioneren van de inspectie 

Er is in dit onderzoek aandacht besteed aan het functioneren van de inspectie. Wat vindt men 

de grootste kracht van de inspectie, op welke vlakken is verbetering mogelijk, waar moeten ze 

zich meer dan tot nog toe mee bezighouden en wat moet de inspectie vooral laten?  

6.1   Attitude ten aanzien het huidige toezicht 

Hoe kijkt men naar het huidige toezicht? De kracht van de inspectie is vooral gelegen in de vol-

gende zaken (die grotendeels al aan bod zijn gekomen): 

 

inhoudelijk 

  veel kennis over onderwijs, goed overall beeld van de kwaliteit van het onderwijs 

  grote betrokkenheid bij kwaliteit van het onderwijs 

  kijkt op alle niveaus: van het bestuur tot en met de klas 

  werkt vanuit een systematisch kader; is lang doorontwikkeld 

  belangrijke bron van informatie over onderwijs 

  staat buiten de cultuur en realiteit van de school: heeft effect van ‘vreemde ogen dwingen’ 

  opleidingsprogramma’s voor inspecteurs; professionaliseringsslag 

 

communicatief 

  staat open voor dialoog met het veld: pilots, consultaties 

  goed onderling contact; open en constructieve houding 

  zoekt draagvlak voor nieuwe toezichtkader 

 

“Ze zijn ontvankelijk voor ideeën uit het veld.” 

“Ze komen op zo veel scholen dat ze wel in staat zijn om een beeld van de kwaliteit van het on-

derwijs te schetsen.”  

“Ze hebben een belangrijke rol in het waarborgen van een minimumkwaliteit.”  

 

Het is wel zo dat vooral de koepelorganisaties en vakbonden zich specifiek uitlaten over het 

contact met de inspectie. Overige belangenorganisaties staan iets meer op afstand. Een enkele 

belangenorganisatie stelt te weinig zicht te hebben op de manier van werken van de inspectie 

om daar uitspraken over te kunnen doen. 

 

Het toezicht van de inspectie levert ook kritische kanttekeningen op. Wat gaat er niet zo goed in 

de ogen van de gesprekspartners? 

  financieel toezicht: inspectie reageert te laat op signalen over slechte financiële situatie be-

sturen 

  verschillen tussen inspecteurs, regio’s en sectoren 
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  het kwantitatieve karakter; de lijstjes 

  te weinig mankracht bij inspectie: gaat ten koste van de kwaliteit van het werk 

  taalgebruik van inspectie is soms te ontoegankelijk voor het veld 

  onvoldoende openheid over totstandkoming oordeel 

  weinig koersvast: door invloed van de politiek 

  inspectie slaagt onvoldoende in bijstelling van beeld in het veld ‘mag niet van de inspectie’  

 

“Voor mensen in het land zoals een schooldirecteur is het moeilijk te volgen hoe zoiets (oor-

deel) tot stand komt.” 

“Het verslag met bolletjes is soms een koude douche na het gesprek.” 

“Ze moeten in hun communicatie kijken of ze de juiste taal gebruiken, kan toegankelijker voor 

leraren en schoolleiders.” 

6.2   Do’s en don’ts in het toekomstige toezicht 

Wensen ten aanzien van inspectie 

In het praten over het gewenste functioneren van de inspectie blijkt dat sommige gesprekspart-

ners heel dicht bij het vuur zitten, omdat ze betrokken zijn bij discussies over het huidige en toe-

komstige toezicht. Dat heeft invloed op hun zienswijzen; ze betrekken het toekomstige toezicht-

kader van de inspectie al bijna in de huidige werkwijze, doordat ze te maken hebben met pilots 

en allerlei samenwerkingen/bijeenkomsten op dit gebied. In die zin formuleert een van hen het 

treffend als “we zitten nu nog tussen twee werelden”. Partijen die wat verder af staan van de in-

spectie formuleren het nog meer in termen van toekomstig toezicht. 

 

Welke accenten moet de inspectie leggen in het toezicht? Deels komen wensen voort uit eerder 

geconstateerde tekortkomingen, deels worden deze ingegeven door wensen ten aanzien van 

toekomstig toezicht, deels spelen belangen van de eigen achterban een rol. 

 

Zo wordt in ieder geval gevraagd om: 

  een meer slagvaardige houding op het terrein van financieel toezicht 

  transparantie bieden en open zijn over de wijze waarop het toezicht plaats gaat vinden 

  meer aandacht voor een kwalitatieve benadering naast/i.p.v. de kwantitatieve benadering 

  aandacht voor de professionalisering van inspecteurs 

  aandacht voor de positie van het beroepsonderwijs en hoger onderwijs in het toezicht  

 

“Onderwijskundig toezicht. Niet alleen cijfers, daar heb je de inspectie niet voor nodig, dat is te 

automatiseren. Wel bijvoorbeeld het iPadonderwijs, management van de school, voorbereiding 

van scholen op de rekentoets.” 

“Bijeenkomsten waarin de inspectie het nieuwe kader uitlegt. De regio’s doen dat al.” 

 

Een belangrijk gesprekspunt betreft het nieuwe toezichtkader, waarin het waarborgen en stimu-

leren centraal staat. Een aantal gesprekspartners is positief over deze ontwikkeling en een aan-

tal stelt er kritische vragen over. Want het is lang niet voor iedereen duidelijk hoe het nieuwe 
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toezicht vorm gaat krijgen. Het nieuwe toezichtkader hangt hen wel boven het hoofd maar zon-

der dat al volledig duidelijk is hoe het gaat uitpakken, maakt dit sommigen enigszins onrustig. 

Bovendien vinden sommigen dat de rol van toezichthouder en kritische vriend zich moeilijk laat 

combineren. Er lijkt bij een aantal zeker behoefte te zijn aan een inspectie als kritische vriend 

voor scholen, omdat er veel kennis is bij de inspectie over het onderwijs en men verwacht dat 

scholen daarvan kunnen profiteren. Maar dit roept ook de vraag op of het advies dan een vrij-

blijvend advies is of dat je erop kunt worden afgerekend als je het niet opvolgt? Anderen vinden 

dat de inspectie een keuze moet maken en zich vooral moet toeleggen op de rol van toezicht-

houder. 

  

Het lijkt ook dat het nog niet is uitgekristalliseerd hoe het eruit gaat zien. Noemt de een dat het 

nieuwe waarderingskader helderheid schept door de scheiding tussen wettelijke en adviserende 

eisen, een ander heeft het over de onverenigbaarheid van de combinatie in rollen. En er zijn 

vragen over de uitwerking. Bijvoorbeeld ten aanzien van de omgang met ‘passendheid school-

populatie’, ‘actief burgerschap’, ‘differentiatie in het toezicht’, ‘de handhaving’. 

 

Een enkeling pleit voor meer integraal toezicht, waarin de kwaliteit van het onderwijs en het fi-

nanciële toezicht meer op elkaar worden betrokken (onder verwijzing naar het rapport van de 

commissie Meurs). Een gesprekspartner stelt de mogelijkheid voor van een opsplitsing in het 

toezicht tussen bijvoorbeeld inspecteurs voor waarborging en inspecteurs voor ondersteuning 

en advies. Een ander oppert de mogelijkheid van centraal toezicht (op naleving wetten en regel-

geving) en lokaal toezicht waarin gestalte wordt gegeven aan de meedenk- en adviesfunctie. 

Lokale inspecteurs zouden dan door hun kennis over de lokale omstandigheden van scholen 

beter invulling kunnen geven aan de adviesrol. 

  

Er worden positieve ontwikkelingen naar voren gebracht, waarvan men vindt dat de inspectie 

deze zeker moet doorzetten: 

  vermindering van het aantal indicatoren 

  meer ruimte voor eigen ambities van scholen 

  doorgaan met de pilots. 

 

En er worden nog wensen geuit ten aanzien van heel specifieke zaken zoals bijvoorbeeld cen-

trale examinering in lerarenopleidingen met een rol voor de inspectie en het omarmen van 

nieuwe initiatieven in het onderwijs. 

 

Afwijzing van taken 

Er is eveneens nagegaan waar de inspectie zich verre van moet houden en vooral niet moet 

doen. Niet verrassend wordt door enkele gesprekspartners de combinatie van ‘toezicht en kriti-

sche vriend’ afgewezen of tenminste kritisch benaderd vanwege de veronderstelde botsing tus-

sen een controlerende taak en adviserende taak.  

 

Verder blijkt dat de differentiatie in oordelen van de inspectie tussen scholen door een toeken-

ning van predicaten ‘goed’ of ‘excellent’ door een aantal betrokkenen wordt afgewezen. De kri-

tiek richt zich zowel op het onderscheid zelf als op de manier waarop deze differentiatie vorm 
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krijgt (zelfaanmelding van scholen, ‘prijsvraag’). Hierin vindt men dat de druk van de politiek te 

veel terug te zien is en dat het zich niet goed verenigt met de taakstelling van de inspectie. 

 

“De Keuringsdienst van Waarde gaat ook geen Michelinsterren uitdelen en daar komt het hierbij 

wel op neer.” 

 

Er wordt gevraagd om een vermindering van het aantal protocollen en stappenplannen; dat 

heeft in de ogen van een gesprekspartner z’n grens bereikt.  

 



22. 

 

V6450 | Percepties over de Inspectie van het Onderwijs | januari 2016 

7   Communicatie 

7.1   Tevredenheid huidige communicatie 

Over het algemeen zijn de gesprekspartners tevreden over de wijze waarop de inspectie met 

hen communiceert. Dit geldt zowel voor organisaties die vaak contact hebben met de inspectie 

(koepelorganisaties, vakbonden en enkele overige belangenorganisaties) als de overige organi-

saties die minder tot weinig contact hebben met de inspectie. Beide groepen zijn van mening 

dat de inspectie zich toegankelijk opstelt. Men weet de inspectie te vinden als men haar nodig 

heeft. Ze waarderen het dat de inspectie luistert naar de betrokken partijen in het onderwijsveld. 

Ze zijn van mening dat er de laatste jaren sprake is van een grotere sensitiviteit voor de omge-

ving, hetgeen zich vertaalt in een betere en meer pro-actievere communicatie met de betrokke-

nen in het onderwijsveld. 

 

“De communicatie is heel goed. De welwillendheid straalt er van alle kanten vanaf. Het is geen 

snelle organisatie, maar ze stellen zich naar ons coöperatief op.” 

“Over het algemeen is de communicatie goed. Ook al verschillen we van mening, het blijft altijd 

goed mogelijk.” 

“De inspectie lijkt zich meer rekenschap te geven van de informatiestroom die ze zelf benut bij 

haar besluitvorming en conclusies en ook bij de communicatie over die besluitvorming en die 

impact die dat heeft bij de omgeving. Dat betekent in de praktijk dat ze beter luisteren.” 

 

Organisaties die weinig contact hebben met de inspectie hebben vaak ook niet de behoefte 

hieraan. Er wordt wel indirect met hen gecommuniceerd via koepelorganisaties en/of schoolbe-

sturen, zodat ze wel op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen. Een enkele belangenorgani-

satie zegt de indirecte communicatie niet prettig te vinden en vindt het wenselijk als meer direct 

met hen wordt gecommuniceerd door de inspectie.  

7.2   Wensen voor verandering toekomstige communicatie 

Gedurende de gesprekken blijkt dat er op het terrein van communicatie vooral suggesties wor-

den gedaan om de rol van de inspectie richting het veld te blijven toelichten en inzicht te bieden 

in de manier waarop oordelen tot stand komen. Verder is een van de kritiekpunten dat de com-

municatie in sommige gevallen te laat komt volgens enkele gesprekspartners. Zij pleiten ervoor 

dat ze eerder worden geïnformeerd over bepaalde onderzoeken of onderwerpen, zodat ze bij-

voorbeeld beter zijn voorbereid op vragen van de pers en/of leden van hun organisatie.  

 

Waar de gesprekspartners weinig commentaar hebben op de wijze waarop de inspectie met 

hen communiceert, vinden enkelen dat de communicatie met het onderwijsveld (leraren, ouders 
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en leerlingen) kan worden verbeterd. Zij zien wel dat er sprake is van een verbetering ten op-

zichte van communicatie in het verleden, maar ze zijn van mening dat de inspectie moet probe-

ren om in meer begrijpelijke taal te communiceren over wat ze doet. Het taalgebruik wordt als 

formeel bestempeld, waardoor het niet voor iedereen is te begrijpen. Volgens hen moet meer 

aandacht worden besteed aan het toegankelijk maken van informatie voor leraren, ouders en 

leerlingen. Een enkeling noemt hierbij dat de inspectie meer infographics moet gebruiken, zodat 

in een oogopslag duidelijk wordt wat de belangrijkste boodschap is. 

 

“De communicatie van een toezichtkader is voor mensen buiten het onderwijs een moeilijk te 

begrijpen rapportje. Voor een gemiddelde ouder met een kind op een bepaalde school is het 

moeilijk te snappen. Er kan beter worden gecommuniceerd.” 

“De communicatie richting het onderwijsveld zelf, daar zouden ze meer werk van kunnen ma-

ken. Ze zijn daar de laatste jaren wel mee bezig om aan scholen en onderwijspersoneel beter te 

laten zien waar de inspectie mee bezig is”.  

 

Welke onderwerpen moet de inspectie over het voetlicht brengen? Men is van mening dat uitleg 

over de rol en werkwijze van de inspectie moet worden gecontinueerd. Sommigen benoemen 

hierbij dat meer toelichting moet worden gegeven aan het veranderde toezicht van de Inspectie 

van het Onderwijs dat is gebaseerd op de pijlers waarborgen en stimuleren. Enkele personen 

noemen specifieke onderwerpen waaraan volgens hen aandacht moet worden besteed, waar-

onder:  

  financiële huishouding van scholen  

  peilingsonderzoeken  

  een escalatieladder die duidelijk maakt bij welk signaal de inspectie in actie komt.  

 

Men is tevreden over de kanalen die de inspectie gebruikt om te communiceren. Meerdere or-

ganisaties zien de inspectie vooral tijdens (vaste) overlegmomenten, maar ook op informele 

momenten (tijdens lezingen of discussiebijeenkomsten) wordt met de inspectie gecommuni-

ceerd. Deze persoonlijke manier van communiceren wordt over het algemeen als prettig erva-

ren. Om te communiceren met het algemeen publiek wordt ook gebruik gemaakt van social me-

dia. Hierover zijn de meningen verdeeld. Enkele gesprekspartners wijzen op het oppervlakkige 

karakter van social media, hetgeen volgens hen niet past bij de verantwoordelijke rol die de in-

spectie bekleedt. Anderen vinden juist dat dit wel past bij de huidige tijdgeest, maar waarschu-

wen er voor dat de professionaliteit moet worden gewaarborgd. De personen die bekend zijn 

met de twitteraccounts van de hoofdinspecteurs zijn hierover vooral positief. Zij vinden onder 

meer dat dit de inspectie menselijk maakt.  

 

“Het gebruik van moderne media kan succesvol zijn, maar de inspectie heeft een zware en ver-

antwoordelijke taak. Dat mag nooit oppervlakkig worden. Dat is het gevaar van moderne me-

dia.”  

“Social media. Verstandig dat de hoofdinspecteur dat doet. Je moet wel goed nadenken. Meng 

privé en zakelijk, maar verlies nooit de professionaliteit.” 

“Social media? Voor mij niet. Dan krijg je van die oneliners. Wat moet je daar nou mee?” 
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8   Samenvatting en conclusies 

In het voorgaande zijn de bevindingen in detail terug te lezen, navolgend maken we de balans 

op van de 15 interviews met sleutelpersonen en opiniemakers in het onderwijsveld die we op 

verzoek van de Inspectie van het Onderwijs hebben gevoerd in de periode van december 2015 

tot en met de eerste week januari 2016. Besproken is hoe deze relaties aankijken tegen de In-

spectie van het Onderwijs en wat ze van de inspectie verwachten. De grote bereidheid bij de 

aangeschreven organisaties om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek geeft een indi-

catie dat de betrokkenheid van de relaties bij het onderwerp van dit onderzoek hoog is.   

 

Tevredenheid over de relatie met de inspectie 

  Over het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden over de relatie die ze hebben met de 

inspectie. Zowel de organisaties die vaak contact hebben met de inspectie als de organisa-

ties die minder of weinig in aanraking komen met de inspectie, bestempelen het contact dat 

ze hebben als constructief; enkele uitzonderingen daargelaten. Ze zijn van mening dat de 

inspectie zich toegankelijk opstelt. Men weet de inspectie te vinden als men haar nodig 

heeft. Meerdere gesprekspartners vinden dat de inspectie de laatste jaren meer contact 

zoekt en openstaat voor geluiden vanuit het veld in vergelijking met enige tijd geleden. 

 

Imago van inspectie hangt samen met invalshoek 

  Het imago van de inspectie is niet in een paar woorden samen te vatten, mede omdat de 

geïnterviewden niet op één lijn zitten in hun ideeën hierover. De meeste associaties met de 

inspectie zijn positief of ambivalent (positief met oog voor negatieve aspecten) te noemen, 

terwijl enkele gesprekspartners in hun eerste reactie vooral kritisch gestemd zijn. Het lijkt er 

op dat een meer negatief gekleurd beeld wordt bijgesteld in positieve zin naarmate men 

meer in contact staat met de inspectie. 

  Bij een onderbouwing van het imago halen meerdere geïnterviewden de ogenschijnlijk te-

genstrijdige rol van de inspectie aan: de controleur versus de kritische vriend. Voor de een 

is de rol van kritische vriend een positief gegeven, een ander stelt daar vraagtekens bij om-

dat er een spanningsveld ontstaat tussen wettelijke bevoegdheden en de grenzen hierin. 

Verder is vrijwel iedereen van mening dat de inspectie deskundig is en dat deze er veel aan 

is gelegen om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. 

  Volgens de gesprekspartners is er een behoorlijk verschil tussen het beeld dat zij hebben 

van de inspectie en een meer negatief beeld dat bij hun achterban leeft over de inspectie. 

Dit negatieve beeld wordt onder meer veroorzaakt door de administratieve last die scholen 

ervaren van de afvinklijstjes en de angst voor de gevolgen die een bezoek van de inspectie 

kan hebben. Het is niet altijd duidelijk wat wel of niet wordt verwacht. Tegelijkertijd wordt 

naar voren gebracht dat schoolbesturen en/of leiders soms de neiging hebben de inspectie 

onterecht als ‘boeman’ verantwoordelijk te houden voor bepaalde vereisten.  

  Het imago en de positie van de inspectie hebben volgens de meeste geïnterviewden een 

positieve ontwikkeling doorgemaakt ten opzichte van enkele jaren geleden. Aan de ene 
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kant wordt dit verklaard door de andere accenten die momenteel in het toezicht worden ge-

legd. Onder meer de stimulerende en constructieve opstelling van de inspectie wordt ge-

waardeerd. Aan de andere kant wordt gesignaleerd dat de inspectie veel meer naar buiten 

treedt dan voorheen en dat er nadrukkelijk uitwisseling wordt gezocht met het onderwijs-

veld. Anderen stellen dat het imago van de inspectie niet snel is te veranderen, mede om-

dat het bij een inspectiebezoek eens in de vier jaar een tijd duurt voordat veranderingen 

doorsijpelen bij individuele scholen. 

 

De kernwaarden van de inspectie worden niet herkend 

  De vijf kernwaarden die de inspectie zelf centraal stelt, komen vaak gedeeltelijk overeen 

met de indruk van de gesprekspartners. Over het algemeen vindt men de waarde ‘professi-

oneel’ wel passen bij de inspectie, hoewel enkelen van mening zijn dat de waargenomen 

verschillen tussen inspecteurs afbreuk doen aan de professionaliteit van de organisatie. Bij 

de overige vier kernwaarden worden vraagtekens gezet. De inspectie heeft op deze waar-

den nog terrein te winnen volgens hen.  

  Bij de waarde ‘onafhankelijk’ wordt onder meer gesteld dat dit moeilijk is te combineren met 

het feit dat de kaders in het beleid worden ingegeven door de overheid. Daarnaast heeft 

men niet zozeer een beeld van wat men onder de waarde ‘slagvaardig’ moet verstaan of 

men vindt het niet passen bij het (recente voorbeelden van het) handelen van de inspectie. 

Verder vindt men dat op de waarde ‘transparant’ nog de nodige verbetering mogelijk is, 

hoewel een groot deel van mening is dat de inspectie op dit gebied wel stappen in de goede 

richting heeft gezet. Bij de waarde ‘samenwerkend’ worden door de meeste gesprekspart-

ners vraagtekens geplaatst. Wat bedoelt de inspectie precies met samenwerking, hoe wil 

de inspectie hier vorm aan geven en met wie of wat precies? 

 

Positief over het functioneren van de inspectie, maar er zijn wel verbeterpunten 

  De kracht van de inspectie ligt volgens de geïnterviewden vooral in de deskundige c.q. pro-

fessionele rol die deze bekleedt, waarbij deze hart heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Verder wordt door enkele gesprekspartners waardering geuit voor de open en constructieve 

houding van de inspectie ten opzichte van het onderwijsveld. Er wordt gezocht naar draag-

vlak voor eigen ideeën, terwijl ze zich ook laat consulteren door het onderwijsveld. 

  Anderen geven aan dat de inspectie nog meer open dient te zijn over de wijze waarop het 

toezicht plaats vindt. In deze context wordt ook het nieuwe toezichtkader genoemd, waarin 

het waarborgen en stimuleren centraal staat. Een aantal gesprekspartners is positief over 

deze ontwikkeling en een aantal stelt er kritische vragen over. Het is lang niet voor iedereen 

duidelijk hoe het nieuwe toezicht vorm gaat krijgen. Bovendien vinden sommigen dat de rol 

van toezichthouder en kritische vriend zich moeilijk laat combineren.  

 Verder wordt door verschillende gesprekspartners geadviseerd: om een meer slagvaardige 

houding op het terrein van financieel toezicht aan te nemen, meer aandacht te besteden 

aan een kwalitatieve benadering naast/in plaats van een kwantitatieve benadering, verschil-

len tussen inspecteurs en regio’s te verkleinen en meer aandacht te hebben voor de positie 

van het beroepsonderwijs en hoger onderwijs in het toezicht. 
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Communicatie met gesprekspartners is goed, maar met onderwijsveld minder 

  Over het algemeen zijn de gesprekspartners tevreden over de wijze waarop de inspectie 

met hen communiceert. Men is van mening dat de inspectie zich naar hen toegankelijk op-

stelt. Enkele gesprekspartners zijn van mening dat de inspectie hen bij sommige onder-

zoeken eerder kan informeren. Verder wordt benoemd dat meer toelichting moet worden 

gegeven over het veranderde toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en de wijze 

waarop oordelen tot stand komen. 

  De communicatie met het onderwijsveld (leraren, ouders en leerlingen) kan volgens enkele 

geïnterviewden worden verbeterd. Volgens hen moet de inspectie meer aandacht besteden 

aan het toegankelijk maken van informatie voor leraren, ouders en leerlingen. 

  Over het algemeen is men tevreden over de kanalen die de inspectie gebruikt om te com-

municeren. De meningen zijn verdeeld over het gebruik van social media. Enkelen wijzen 

op het oppervlakkige karakter van social media, hetgeen volgens hen niet past bij de ver-

antwoordelijke rol die de inspectie bekleedt. Anderen vinden dat dit wel past bij de huidige 

tijdgeest, maar waarschuwen er voor dat de professionaliteit moet worden gewaarborgd.  
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Bijlage 1 Uitnodigingsbrief 
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Bijlage 2 Gesprekspuntenlijst 
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CHECKLIST 
 

 

Opdrachtgever:       Inspectie van het onderwijs 

Methode:          telefonische interviews 

Interviewduur:         40 minuten 

 
1. Introductie en kennismaking (6 min.) 

Introductie 

 Uitleg interviewsituatie: bandopnamen, garantie op anonimiteit. 

 Thema: beeld van de Inspectie van het onderwijs, verwachtingen, gewenste 

communicatie 

Kennismaking 

 Kunt u kort iets over uzelf vertellen (functie, aantal jaren werkzaam)?   

 Kunt u kort iets over de organisatie vertellen (hoofdactiviteit)? 

 Op welke manier heeft u momenteel met de inspectie te maken (frequentie, 

intensiviteit) 

 Hoe vaak heeft u zelf/heeft u wel eens contact met (iemand van) de inspectie 

(frequentie, wie, niveau, waarvoor)? 

 Hoe verloopt dat contact? 

 

2. Imago en positie inspectie (7 minuten) 

 Als u denkt aan de Inspectie van het onderwijs, wat komt er dan als eerste bij u 

op?  

 Wat is verder specifiek uw beeld van de inspectie? Hoe is dat beeld ontstaan 

 Indien van toepassing: Was dit beeld anders voordat u persoonlijk contact had 

met de inspectie? 

 Wat betekent de inspectie voor u/uw organisatie? 

 Hoe staat de inspectie volgens u bekend in het (onderwijs)veld? 

 Hoe zou u uw relatie met de inspectie typeren? 

 Is het imago en de positie van de inspectie de afgelopen jaren veranderd? 

Positief dan wel negatief? Indien ja: is dit imago alleen bij u gewijzigd of ook 

breder binnen uw organisatie/het veld dat u vertegenwoordigt. 

 

3. Oordeel over en verwachtingen ten aanzien van Inspectie (10 minuten) 

 Als u de manier waarop de inspectie het onderwijstoezicht momenteel doet, moet 

beoordelen: hoe doet zij het dan? Waar baseert u uw oordeel op? 

 Wat is voor u de grootste kracht van de Inspectie? 

 En wat gaat er volgens u niet zo goed? 
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 Wat zou de Inspectie volgens u vooral moeten doen? 

 Wat moet ze vooral niet doen? 

 

4. Nader beeld van de Inspectie (8 minuten) 

 Hoe typeert u de inspectie, welke kernwaarden zijn voor u van toepassing op de 

inspectie? 

 De inspectie streeft ernaar een organisatie te zijn die als volgt werkt: 

onafhankelijk, transparant, samenwerkend, professioneel en slagvaardig. In 

hoeverre komen deze eigenschappen overeen met uw indruk? 

 Op welke kernwaarden heeft de inspectie zich volgens u de afgelopen jaren 

verbeterd? 

 Op welke kernwaarden dient de inspectie zich sterker te richten?  

 

5. De communicatie nu en in de toekomst (7 minuten) 

   Hoe communiceert de inspectie met u/uw organisatie: wat vindt u daarvan? 

(frequentie, middelen, toon) 

   Wat raadt u de inspectie aan met betrekking tot de communicatie? Wat moeten 

wel/niet doen?  

 Wat moeten ze over het voetlicht brengen (onderwerpen)? Waarmee moeten ze 

rekening houden? 

 Op welke manier kan de inspectie het beste met u/uw organisatie communiceren 

(vorm, kanalen)? 

 

6. Tot slot (2 min.) 

 Zijn er nog dingen niet aan de orde geweest, maar die u wel belangrijk vindt om 

te noemen? 

 Vragen naar toestemming voor het met naam noemen in gesprekspartnerslijst. 
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Bijlage 3 Overzicht gesprekspartners 



 

Lijst gesprekspartners 
 
 
 
Organisatie Geïnterviewde(n) 

  

1. PO-Raad Mevr. R. den Besten 

2. VO-Raad Dhr. H. van Asseldonk 

3. Vereniging Hogescholen Dhr. R. Smits 

4. MBO Raad Dhr. P. Oomens en Dhr. G. Wammes 

5. Algemene Onderwijsbond (AOb) Dhr. R. Sikkes 

6. Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) Mevr. P. van Haren 

7. CNV Onderwijs Mevr. M. Lieskamp 

8. Verus Dhr. W. Kuiper 

9. Beroepsvereniging docenten mbo (BVMBO) Dhr. M. Held 

10. Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) Dhr. S. Garst 

11. Oudervereniging Balans Mevr. T. Bron 

12. Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) Dhr. A. Verbrugge 

13. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Dhr. F. Dingelstad en Dhr. A. Breuer 

14. Onderwijsjournalist/blogger Dhr. R. Buitelaar 

15. Columnist/schrijver  Dhr. R. Kneyber 

 


