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Inhoud 
• Het nieuwe toezicht: wat betekent dit 

voor bestuur en scholen?  
• Het nieuwe toezichtkader 
• Hoe houdt de inspectie toezicht op de 

resultaten van speciale scholen? 
• Vragen van scholen 

 



Het nieuwe toezicht 
Toezicht op de kwaliteit van bestuur en 
scholen: 
 
- Kwaliteitszorg 
- Kwaliteitscultuur 
- Verantwoording en dialoog 

 



Het nieuwe toezicht 
Toezicht op scholen: 
 Verificatieonderzoek   
  Onderzoek naar 

risicoscholen 
 Onderzoek naar 

waardering Goed 
 Thema- of 

stelselonderzoek 
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Het nieuwe toezicht 
• Heeft de school en het bestuur zicht op de eigen 

kwaliteit? 
 
 

• Voldoet ze aan de basiskwaliteit? 
 

 
 

• Wat zijn eigen ambities en eigen aspecten van 
kwaliteit van bestuur en scholen (schoolplan) 
 



 
 
 

Voorbeeld van onderzoeksrooster 
Richttijden  Activiteit Deelnemers 
08.45 – 09.00 uur 
15 minuten 

Kennismaking met directie en korte toelichting op de 
opzet van het onderzoek  

Inspecteurs, directie 

09.00 – 09.45 uur 
45 minuten 

Presentatie van de school (30 min) en nabespreking (15 
min) 

Inspecteurs, directie 

09.45 – 11.15 uur 
90 minuten 
  

Lesobservaties en nagesprek observant(en) 
Keuze van de te observeren lessen op onderzoeksdag in 
overleg tussen school en directie 

Beide inspecteurs en observanten in 
twee koppels 

11.15 – 12.15 uur 
60 minuten 

Documentenanalyse Inspecteurs 

12.15- 12-45 uur 
30 minuten 

Gesprek leerlingen Inspecteurs, leerlingen 

12.45 – 13.45 uur 
60 minuten 

Gesprek commissie voor de begeleiding Inspecteurs, leden cvb  

13.45 – 14.45 uur 
60 minuten 

Gesprek met directie  Inspecteurs, directie 

14.45 – 15.15 uur 
30 minuten 

Gesprek met leraren  Inspecteurs, leraren 

15.15 – 16.00 uur 
45 minuten 

Voorbereiding feedbackgesprek Inspecteurs 

16.00 – 16.45 uur 
45 minuten 

Feedbackgesprek Inspecteurs, directie, ib’er(s), 
observanten, vertegenwoordiging 
leraren, vertegenwoordiging bestuur 
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• Resultaten 
• Sociale en maatschappelijke competenties 
• Vervolgsucces 

• Aanbod 
• Zicht op ontwikkeling 
• Didactisch handelen 
• (Extra) Ondersteuning 
• Onderwijstijd  
• Samenwerking 
• Praktijkvorming en 

stage 
• Toetsing en afsluiting 

• Veiligheid  
• Pedagogisch klimaat 

• Kwaliteitszorg 
• Kwaliteitscultuur 
• Verantwoording 

en dialoog 

• Continuïteit 
• Doelmatigheid 
• Rechtmatigheid Onder-

wijs-
proces 

School-
klimaat 

Onderwijs-
resultaten 

Kwali-
teitszorg 

en 
ambitie 

Financieel 
beheer 
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HET WAARDERINGSKADER 



Toezicht en onderwijsresultaten 
Drie standaarden 
 
OR1 resultaten 
OR2  Sociale en 
 maatschappelijke 
 competenties 
OR3  Vervolgsucces 

 



 
 
   
Jaarlijkse monitoring (op afstand) 
 
 
 
 

 
• Vragenlijst over 

uitstroom en 
bestendiging 

• Vraag over behalen 
niveau van 
ontwikkelingspers-
pectief 

• 3 jaar achter elkaar 
risico’s: onderzoek 

• Signalen 



 
OR1 Resultaten 
 De school behaalt met haar leerlingen resultaten 
die ten minste in overeenstemming zijn met de 
gestelde norm. 
 
Basiskwaliteit 
Minimaal 75 procent (norm) van de leerlingen 
behaalt benodigde niveau (standaard) voor de 
uitstroombestemming uit het 
ontwikkelingsperspectief (opp). De in het opp 
geformuleerde uitstroombestemming is passend bij 
het niveau van de leerling.   



Wat vraagt OR1 van de school? 
 Schoolstandaarden voor kernvakken per 

leerroute (eindniveaus en tussenniveaus) 
 Jaarlijkse vergelijking van resultaten van 

leerlingen met schoolstandaarden 
 75% norm gaat over verwachting in opp 2 jaar 

voor uitstroom 



Voorbeelden OR1 

• De school heeft schoolstandaarden voor de 
kernvakken bepaald en gaat jaarlijks na hoeveel 
procent van de leerlingen deze bereiken. De 
schoolnorm is bijv. dat 80% de standaarden 
bereikt. De school toont aan dat zij dit behaalt. 

• De school behaalt (volgens de 
uitstroomvragenlijst van de inspectie) de 75% 
norm, maar heeft geen onderliggende gegevens 
of analyse. 
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OR2 Sociale en Maatschappelijke 
competenties 
 
 
 
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke 
competenties op het niveau dat ten minste in 
overeenstemming is met de gestelde norm.   
Basiskwaliteit 
De school heeft reële verwachtingen over het 
niveau dat de leerlingen op dit gebied kunnen 
bereiken(eigen standaarden en normen). De school 
volgt de ontwikkeling van de leerlingen en gaat na 
of leerlingen dit niveau bij het verlaten van de 
school hebben bereikt.  
 
 



Wat vraagt OR2 van de school? 
 Een valide en betrouwbaar volginstrument 
 Schoolstandaarden per leerroute (eindniveaus en 

tussenniveaus) 
 Jaarlijkse vergelijking van resultaten met 

schoolstandaarden, ook op schoolniveau 
 Invulling sociale en maatschappelijke 

competenties: in elk geval sociaal emotioneel, bij 
voorkeur breder 

 
 



Voorbeelden OR2 

 
• De school heeft een passend volginstrument, 

maar geen streefniveaus geformuleerd. 
• De school een passend volginstrument en per 

uitstroomtype een streefniveaus geformuleerd, 
maar geen norm. 

• De school heeft een instrument, streefniveaus en 
normen maar stelt niet jaarlijks op schoolniveau 
vast of ze aan haar eigen normen voldoet. 
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OR3 Vervolgsucces 
  
De bestemming van de leerlingen na het verlaten 
van de school is bekend en voldoet ten minste aan 
de verwachtingen van de school.   
 
Voor deze standaard is geen wettelijke basis, 
kan dus niet onvoldoende worden. Maar de 
kwaliteit kan soms wel beter. 
Kern: De school verzamelt gegevens van 
uitgestroomde leerlingen, analyseert deze baseert 
daar zo nodig verbetermaatregelen op.   
 
 
 



Wat vraagt OR3 van de school? 
 nagaan hoe leerlingen hun loopbaan voortzetten, 

2 jaar na uitstroom 
 Gegevens vergelijken met eigen verwachtingen 
 analyse gebruiken t.b.v. verbetering van het 

onderwijs  
 informatie niet alleen op leerlingniveau 

analyseren, maar ook op niveau van leerroute en 
school 



Voorbeelden OR3 

 
 School verzamelt wel systematisch gegevens, 

maar maakt geen analyse 
 School verbindt geen acties aan analyse 
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Relatie met andere standaarden 
OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding  
De school volgt en 
begeleidt de leerlingen 
zodanig dat zij een 
ononderbroken 
ontwikkeling kunnen 
doorlopen.   
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Relatie met andere standaarden 
KA1 Kwaliteitszorg  
•Gebruikt de school de 
gegevens over de 
resultaten als input voor 
de kwaliteitszorg  
(wettelijke 
verplichting)? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dank voor uw aandacht! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie via uw contactinspecteur en via 
www.onderwijsinspectie.nl 
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