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Aanleiding 
Binnenkort debatteert de Kamer over wijzigingen in de Wet op het Onderwijstoezicht. In de toelichting 
op die wijzigingen staat dat de rol van de Inspectie verschuift ‘van gratis adviseur naar controleur en 
handhaver’. Dit lijkt aan te sluiten bij een vaak doorgeslagen afrekencultuur in onze tijd. Met deze 
peiling willen wij nagaan hoe de leden van de Besturenraad aankijken tegen het optreden van de 
Inspectie, ook gelet op de verschuivende rol.  
 
Respons 
De peiling is opengesteld op donderdag 27 januari 2011 en kon worden ingevuld tot en met maandag 
7 februari 2011. In totaal hebben 320 personen deelgenomen aan de peiling, grotendeels (85%) 
werkzaam voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Zo’n 14% is werkzaam in voortgezet 
onderwijs. Ook deed een aantal vertegenwoordigers vanuit het mbo en hbo mee met de peiling. 
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Ledenpeiling Besturenraad 

Deze tijd kenmerkt zich door afrekenen op resultaat. In het wijzigingsvoorstel voor de Wet op het 
Onderwijstoezicht staat: ‘De rol van de Inspectie verschuift van gratis adviseur naar controleur en 
handhaver’. Een aantal stellingen: 

Stelling 1: Scholen worden benadeeld door de verschuivende rol 
van de Inspectie. 
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De respondenten zijn het er in meerderheid (77%) over eens dat scholen benadeeld worden door de 
verschuivende rol van de Inspectie van adviserend naar meer controlerend. Een minderheid van 23% 
is het hier niet mee eens, en vindt dat deze verschuiving van de rol van de Inspectie niet in het nadeel 
van de scholen is. 

 
Eens: 

 Betutteling van de overheid. Controle is goed, dit riekt naar wantrouwen 

 Controleurs heeft het onderwijs niet in eerste instantie nodig (uiteraard wel controle op 
kwaliteit). Juist ondersteuning is nodig om het (lerende) kind centraal te stellen. 

 Dat de rol van de inspectie verandert, is geen probleem; dat er voortdurend gemeten wordt 
met andere maten en maatstaven is frustrerend en ondermijnend. 

 De context telt niet meer, alleen op de kille cijfers wordt je afgerekend. 

 De scholen worden afgerekend op cijfers en getallen, terwijl er ook vaak zaken gemeten en 
gewogen worden, die nog maar net ontwikkeld, laat staan uit ontwikkeld zijn. De inspectie 
bepaalt op deze manier volkomen het onderwijsaanbod en laat weinig over aan de inzichten 
van de school. 

 Dit is sterk persoonsgebonden, het ene ''poppetje'' is het andere niet. Dat toetsuitslagen 
belangrijk worden geacht, is niet nieuw, maar de nieuwe invulling ervan komt soms 
bedreigend over. 

 het ene resultaat is het andere niet, dus alleen kijken naar resultaten is onrechtvaardig 

 Het is een afrekenclub geworden. 

 Het karakter van het toezicht wordt politioneler en krijgt accountantachtige trekjes. Scholen 
zullen minder de neiging hebben de inspecteur om advies te vragen en zullen meer duik- en 
verbloemgedrag vertonen. 

 Inspectie heeft te weinig ruimte en tijd om te adviseren en/of te ondersteunen 

 Juist in de rol van adviseur schuilt de kracht en meerwaarde van de inspectie. Daar heb ik 
goede ervaringen mee. 

 Leerlingen hebben belang bij veel positieve aandacht van docenten en directies. De inspectie 
heeft steeds meer negatieve aandacht voor docenten en directies. Dus gaat veel aandacht 
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van docenten en directies naar het voldoen aan die negatieve aandacht van de inspectie en 
dat gaat ten koste van de leerling. We werken met mensen, niet met auto's. 

 Nederland stond hoger in de ranglijst wat betreft onderwijskwaliteit toen de inspectie niet 
kwam zwaaien met predikaten 'zwak' of 'zeer zwak'. Nu wordt de focus op wat de inspectie 
vindt alleen maar groter, terwijl de focus op het kind moet zijn gericht. 

 Toenemende verplichtingen rond zorg verhouden zich niet tot toenemende eisen ten aanzien 
van kwaliteitsopbrengsten. Scholen komen steeds meer in een spagaat. 

 Ze controleren zaken op scholen waarvan de inspectie zelf wel weet dat ze niet haalbaar zijn. 
Als je dat bij een inspecteur onder de aandacht brengt, krijg je daarop geen antwoord. 

 
Oneens: 

 Op zich vind ik de verschuivende rol van de inspectie niet zo slecht, wat ik niet vind kloppen 
is dat scholen er door de inspectie wel op afgerekend worden dat zij kinderen met beperkte 
mogelijkheden die nu op de basisschool blijven te sterk laten meetellen in het profiel en dat je 
daardoor als zwakke school kunt uitkomen terwijl je juist iedere leerling op zijn eigen niveau 
door laat groeien. 

 Prima dat een onafhankelijk instituut scholen controleert. Is vanwege de maatschappelijke 
druk wel enigszins doorgeslagen. 

 Scholen zijn een onderwijsinstelling. Prima dat er gestuurd wordt op resultaten. 

 Er is niets verkeerd aan rekenschap afleggen over het nakomen van gemaakte afspraken. 
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Stelling 2: Doordat de Inspectie zo sterk focust op cognitieve 
resultaten zie ik mij helaas genoodzaakt dat ook te doen. 
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Ook op stelling geeft meer dan driekwart (78%) van de respondenten aan het eens te zijn. Doordat de 
Inspectie zo sterk focust op de cognitieve resultaten, zien zij zich genoodzaakt dat te volgen. 22% van 
de deelnemers ziet dit anders. Zij waren al erg bezig met de cognitieve resultaten, of proberen zich 
juist minder sterk te focussen op cognitieve resultaten, ondanks de Inspectie. 

 
Eens 

 Als je dat niet doet krijg je meer problemen en dat kunnen we er helemaal niet bij gebruiken. 
We moeten als sector weerbaarder worden en niet alles maar slikken. 

 Dat weiger ik, al zijn resultaten wel belangrijk. 

 De inspectie focust wel meer op cognitieve resultaten dan voorheen, maar heeft gelukkig ook 
wel oog voor andere zaken. Het is meer de maatschappij en de pers (bv de beoordeling door 
Trouw) die veel te sterk focust op cognitieve resultaten. En in het kielzog daarvan lijkt het ook 
de minister. 

 Deze stelling klopt. Ook ik heb dat gedaan. Onze stelling is nu: zorg in ieder geval dat je 
eindopbrengsten voldoende zijn. Heb je dat ( en dat hebben we ) dan neem je binnen de 
school je eigen verantwoordelijkheid en ruimte ( onafhankelijk van de inspectie) om je 
onderwijs vorm en inhoud te geven. Ga die uitdaging maar aan met het risico dat de inspectie 
je soms op de vingers tikt. Het zij dan maar zo! 

 Dit geeft wel veel spanning. Immers onderwijs is meer dan de cognitieve vakken. Expressie 
en Wo zijn minstens zo belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind. 

 En hierdoor is er minder aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. 

 Ja, als school gaan we ons nu ook meer focussen op de resultaten, zowel in de groepen 7 
(entreetoets) en 8 (eindtoets) als de tussentijdse resultaten in de groepen 1 t/m 7. Ik ben dit 
schooljaar begonnen met het overboord gooien van de extra (leuke) activiteiten en we 
besteden minder tijd aan de w.o. vakken, crea, verkeer, handvaardigheid en culturele 
activiteiten. 

 Of het helemaal ''helaas'' is, valt te bezien, maar als voor toetsen vooraf ongelooflijk veel 
wordt geoefend en er wellicht stiekem kan worden gesjoemeld, is de integriteit van de 
toetsen wel in het geding. Dat we opbrengstgerichter zijn gaan werken, is op zich geen 
verkeerde zaak, maar soms wordt het wel ervaren als een keurslijf. 

 Ook voordat de inspecteur dit deed, focusten wij ons al op resultaten. Maar als school zorg je 
ervoor dat het daar niet bij blijft. resultaten/opbrengsten bekijken lijkt me een goede zaak. Je 
wilt dat je inspanningen ook goede resultaten opleveren. 

 Resultaat gericht is mooi, maar er is meer! 

 Tegelijkertijd willen we ook ruimte houden voor 'bildung' van jonge mensen. Dit komt wel in 
het gedrang als het accent op prestaties en snel scoren ligt. 

 Voor mij is het belangrijker dat ieder kind groeit in zijn eigen lijn der verwachting en niet het 
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totale cognitieve resultaat vooral hoog is. 

 Voorheen had ik een fijne band met de inspecteur, hij was begripvol meedenker. Nu is hij een 
controleur die ook gecontroleerd wordt, vooral op procedures. 

 Wij oefenen voor de Cito eindtoets. Verschrikkelijk, maar we kunnen niet anders. 
Concurrentie... 

 
Oneens 

 Als school richten we ons al jarenlang op cognitieve resultaten. Daar ben je immers toch 
school voor! 

 als wij een kennisvolk willen zijn of blijven, dan is het niet verkeerd om je ook te focussen op 
cogn. resultaten 

 Dat hadden we jaren geleden in het onderwijs zelf al moeten oppikken. Weg met de 
onderwijsvrijblijvendheid! 

 het woord 'helaas' staat er ten onrechte; ook cognitieve resultaten doen ertoe 

 Ik vind cognitieve resultaten ook van belang, los van het feit wat de Inspectie daarvan zegt. Ik 
ken de context echter beter. 
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Stellingen 3: De Inspectie hecht te veel waarde aan de 
toetsresultaten en/of Cito-scores van de school. 
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In lijn met de antwoorden op de vorige stellingen, is de meerderheid ook hier van mening dat de 
Inspectie teveel waarde hecht aan de toetsresultaten en/of Cito-scores van de school. De 
meerderheid is hier echter nog groter, namelijk 87%.  

 
Eens 

 Bij een inspectiebezoek, worden alle (Cito) scores haarfijn doorgelicht met erg weinig nuance 
=> voldoende of onvoldoende. 

 Cijfers worden belangrijker dan kinderen en observaties van leerkrachten 

 Cito is een minimum dat eenvoudig behaald zou moeten worden. Een probleem is dat de 
definitie van leerlingewichten is veranderd, waardoor scholen met veel zorg en 
achterstandsleerlingen in een verkeerde beoordelingscategorie terechtkomen. Van hen wordt 
dan teveel verwacht. Dat is een omissie in de beoordeling die echt aan de kaak gesteld moet 
worden. Leerlingen met een gewicht worden zeldzamer. Statistisch lijkt het dan eens school 
met een gemiddelde populatie, waarvan gemiddelde resultaten verwacht worden. Dat lukt 
niet! 

 De citotoetsen zijn geen meetinstrumenten om de kwaliteit te meten. 

 Deze digitale toetsing betreft een verbleking van de werkelijke kwaliteit. Het bedrijfsmatig 
rendementsdenken zou vreemd moeten zijn aan onderwijs. 

 Een kind is meer dan alleen zijn citoresultaat! 

 Er is meer: veiligheid, oudertevredenheid, welbevinden. 

 Er moet ook gekeken worden naar de kwaliteit van de leerkracht en de randvoorwaarden die 
het schoolbestuur de school biedt (scholing, innovatie, begeleiding). Ook de sociale 
samenstelling van het voedingsgebied is van belang. 

 Het is belangrijker dat een school mensen aflevert die zich sociaal kunnen begeven in de 
samenleving dan mensen die zogenaamd een bepaalde kennis in hun bagage hebben. 

 Het systeem is zeer gevoelig voor fraude. 

 Inspectie denkt teveel dat meten weten is. Kinderen zijn nog steeds geen fabrieken, maar 
levende wezentjes die zich sprongsgewijs ontwikkelen 

 klopt maar dat heeft alles te maken met het feit dat de overheid denkt aan de hand van harde 
cijfers de kwaliteit te kunnen beoordelen. De school en de leerling zijn veel meer dan 
cognitieve cijfers. Gelukkig wel! 

 Met het toetsen van kinderen is niets mis mee; ook niet van kleuters. Een goed volgsysteem 
is goud waard. Maar het gaat om de ''afrekencultuur''. Bovendien is het hanteren van 
gemiddelde landelijke scores onzinnig. 

 Omdat ik bij het laatste inspectiebezoek één-tiende punt onder de inspectienorm voor de 
beoordeling ''goed'' zat kreeg ik ''maar'' een voldoende. Waar zijn we dan mee bezig? Aan de 
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andere kant: Ik weet waar ik mee bezig ben en misschien is dat wel het allerbelangrijkste! 

 Schoolresultaten zijn belangrijk, maar dat gaat niet zonder het welbevinden van de kinderen. 

 
Oneens 

 Het is prima dat elke school in Nederland meedoet aan Citotoetsen. Daarnaast is het goed 
om leerlingen met achterblijvende leerresultaten te benoemen wat zij wel goed kunnen. 

 IK snap wel dat ze iets willen controleren wat meetbaar is. Fijn aan ons afgelopen 
inspectiebezoek was dat de inspecteur wel open stond voor onze kijk op onderwijs 

 Scholen moeten wel aantonen dat zij er alles aan doen om het maximale uit ieder kind te 
halen. Daar is niks mis mee. Inspectie dient in deze ook ''maattoezicht'' te leveren 

 Die resultaten zeggen mij wel degelijk iets en ik vind het terecht dat de Inspectie daaraan 
waarde hecht. 
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Stelling 4: Mijn school wordt eerlijk beoordeeld door de Inspectie. 
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Ondanks de sterke focus op cognitieve resultaten en toetsresultaten vindt 59% van de respondenten 
dat de school wel eerlijk beoordeeld wordt door de Inspectie. Het is zorgelijk dat 41% van de 
deelnemers aan de peiling van mening is dat zijn of haar school niet eerlijk beoordeeld wordt door de 
Inspectie.  
 
Eens 

 Binnen de normen die de inspectie stelt eerlijk. Maar doen de gestelde normen recht aan de 
rol die de school heeft? 

 Dat is nu wel het geval. 

 De positieve, opbouwende gesprekken zie je niet terug in het rapport. 

 Er wordt beoordeeld op cijfers, dus is er sprake van eerlijkheid. Alleen is er sprake van een 
zeer eenzijdige beoordeling 

 Er wordt te smal gekeken. Door protest aan te tekenen is er gelukkig wel het een en ander 
aangepast waardoor ik content ben met het rapport. 

 Het is mijn ervaring dat wanneer een inspectieoordeel afwijkt van mijn mening dat daarover 
een gesprek mogelijk is. Wanneer ik dan kan aantonen dat zaken toch anders liggen is de 
inspectie bereid haar oordeel bij te stellen. 

 Ik heb goede ervaringen met de inspectie en ervaar de contacten als positief en opbouwend. 

 In het algemeen genomen: ja. Er is echter verschil tussen de ene of andere inspecteur. 

 Op dit moment vind ik de inspectie een prima partner en meedenker. 

 Op grond van de cijfers wel, maar niet op het terrein van de inspanning om kinderen in een 
(zeer) moeilijke thuisomgeving te motiveren, inspireren en een veilige leeromgeving te 
bieden. 

 Zoals voorgeschreven controleren zij ook. Ik ben het niet eens met de wijze waarop maar ze 
houden zich er wel aan. 

 De toelichting van de inspectie is altijd bijzonder waardevol. Een aantal indicatoren wordt 
echter onevenredig zwaar gewogen bij het komen tot een oordeel. In de toelichting is de 
nuance te vinden. De publieke presentatie is zodanig dat een groot vlak rood of groen kleurt 
en de toelichting verborgen is achter een linkje. Dus ja, de school wordt eerlijk beoordeeld en 
nee, de conclusies bij deze beoordeling zijn niet evenwichtig en deze beoordeling wordt niet 
eerlijk/genuanceerd gepresenteerd. 
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Oneens 

 Als het doel van het onderwijs is/hoort te zijn, dat kinderen op de plaats terecht komen, waar 
ze met hun gaven (en dat is meer dan wat je verstandelijk aan zou kunnen) dienstbaar zijn in 
de maatschappij en de inspectie beoordeelt niet of de school daar echt werk van maakt, dan 
is de beoordeling niet eerlijk. 

 Bij het laatste inspectiebezoek bleek de inspecteur zelf niet het goede kader te weten 
waarbinnen de school bezocht werd! 

 De focus ligt veel te veel op de opbrengsten zonder kennis te nemen van de achterliggende 
problematieken 

 De inspectie kijkt de laatste jaren veel te weinig naar de mensen in de school en komt vanuit 
wantrouwen. Natuurlijk maken we veel fouten, we zijn mensen. Maar de intenties van alle 
docenten en directies zijn goed. Het werken met mensen, met leerlingen die onder enorme 
druk staan van internet, prestatiedruk, sociale problemen, puberteit en wisselende eisen, is 
gewoon heel moeilijk en niet als het produceren van auto's controleerbaar van begin tot eind, 
waarom is daar ogenschijnlijk zo weinig begrip voor? 

 Er is te weinig aandacht voor de lokale of regionale context en de door het bestuur met 
ouders afgesproken richting en vormingsaanbod. De school van ouders/leerlingen wordt 
daardoor steeds meer de school van de staat omdat we met maatschappelijk geld werken. 
Dat geld komt overigens ook van mijn ouders uit de regio, maar dat wordt veronachtzaamd. 

 Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat wij passend onderwijs willen bieden en 
daardoor kwetsbare kinderen binnen de school houden die onder testdruk ook vaak minder 
presteren. 

 Het team heeft onvoldoende de gelegenheid gehad zich te verweren. Er werd niet geluisterd. 
Het oordeel van de inspectie was keihard. 

 Hier zijn bijna alleen maar kleine scholen. De aantallen leerlingen waarop een beoordeling 
wordt gebaseerd, zijn niet wetenschappelijk verantwoord. (significant). 

 In het verleden wel, maar nu wordt er alleen maar naar cito scores gekeken. Wij geven 
Passend Onderwijs en willen op basis hier van beoordeeld worden. 

 Je kunt ''gestraft'' worden door veel zorgleerlingen! 

 Misbruik van de CITO-eindtoets om kinderen automatisch een lage score toe te kennen, 
zonder voldoende rekening te houden met de feiten en de interpretatie daarvan. 

 Ons concept past niet in de visie van de inspectie, maar levert wel resultaat 

 Zakelijk gezien: ja. Maar in de praktijk ligt het vaak wat gecompliceerder. De inspectie heeft 
eigenlijk maar 4 soorten. Zeer zwak, zwak, voldoende en goed. Een praktijk voorbeeld: een 
school heeft op de eindopbrengsten onvoldoende. ( 3 jaar achterelkaar) Echter er zijn een 
aantal leerlingen die worden meegeteld in de opbrengsten omdat nog niet geheel aan 
indicator zoveel ( in dit geval 1.4) wordt voldaan. 1 normindicator is onvoldoende en de 
andere indicatoren zijn voldoende. Op basis van die gegevens wordt de school beoordeeld 
als zwak. Want andere smaken zijn er niet volgens het toezichtskader. De centrale vraag is: 
Is deze school werkelijk zwak? 
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Stelling 5: De inspectie is een goede partner voor innovaties en 
verbeteringen op school. 
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Waar de Inspectie eerder een meer adviserende rol had, is zij nu meer controleur. Dit wordt duidelijk 
ook zo ervaren. 65% van de respondenten vindt niet dat de Inspectie een goede partner is voor 
innovaties en verbeteringen. 35% van de deelnemers vindt juist wel dat Inspectie een goede partner 
vormt. 

 
Eens 

 Afhankelijk van de inspecteur kun je goede tips krijgen. 

 Door eigen open opstelling is inspectie een prima gesprekspartner. 

 Ik denk niet dat verbeteringspartner de rol van de inspectie is. De inspectie beperkt zich tot 
het vaststellen van de situatie en het meten / volgen van de verbeteringen. Daarbij kan het 
(confronterende) gesprek wel richting geven en de gedachten scherpen. 

 In de rol van adviseur zeker. Net als de vroegere schoolbegeleiders komen ze op veel 
scholen en kunnen ze mooi vergelijken en adviseren. 

 Inspectie is er om te inspecteren. Ze kunnen suggesties geven, maar partner zijn is te veel 
gezegd. Ze zijn geen partner. De school kiest zelf haar prioriteiten. 

 Maar volgens mij willen ze dat wel en zijn ze slachtoffer van hun eigen systeem. 

 Zal wellicht persoonsgebonden zijn, onze ervaringen zijn best positief. En: kritische noten 
moeten er kunnen zijn, dat maakt je alleen maar scherper. 

 Zou mede een rol van de inspectie dienen te zijn. Nogmaals de ene inspecteur vervult wel die 
partnerrol, de andere niet. 

 Dat was de Inspectie in het verleden zeker, nu met de veranderde taakstelling heb ik mijn 
twijfels. Die rollen moeten gescheiden zijn. 

 
Oneens 

 De adviesrol van de inspectie is minimaal geworden. 

 De inspectie kan dat zijn, maar door alleen te focussen op resultaten is er helaas geen ruimte 
meer voor 

 De inspectie laat zich blijkbaar gebruiken t.b.v. eisen van de overheid. 

 De inspectie rekent ons af op normen die vanachter 't bureau vandaan komen, vanuit een 
ideale wereld, politiek gestuurd wellicht. Innovaties brengen risico's met zich mee en we 
kunnen ons geen slechte score van de inspectie meer veroorloven. 

 De inspectie zorgt voor hogere werkdruk door de eenzijdige focus op toetsresultaten. 

 De inspectie zou dit kunnen zijn als zij zich anders opstellen en meehelpen (inclusief de 
controlerende rol) om het onderwijs te verbeteren. 

 De schoolpolitie werkt uitermate demotiverend. Ook wanneer er terecht tekortkomingen 
worden geconstateerd, want die hebben we ook. En daar werken we hard aan. Waardering is 
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dan overigens nog nihil. 

 De wijze waarop de inspectie communiceert is bepalend. Op dit moment is van een partner 
geen sprake. De inspectie als toezichthouder toetst en beoordeelt, niet meer en niet minder. 

 Een partner staat naast je en zoekt samen met je naar het beste voor het kind. Als de 
inspectie als een controleur komt, dan mis ik het partnerschap. 

 Er zijn nooit samenwerkingsprojecten geweest. Wel is het zo dat aanbevelingen uit 
inspectierapporten geleid hebben tot acties van scholen tot verandering of verbetering. Daar 
was de inspectie echter nooit direct bij betrokken. Die zagen dat pas vier jaar later. 

 Ik probeer al maanden in contact te komen met ''mijn'' inspecteur om eens over kwaliteit door 
te praten, maar ik krijg geen antwoord. 

 Niet in de rol die ze nu toebedeeld krijgen! 

 niet meer. Met een controleur en handhaver ga ik geen problemen bespreken of inhoudelijke 
vragen stellen. De kans om een negatieve beoordeling te krijgen blokkeert om vertrouwen te 
geven. 

 Tot nu toe was de inspectie dit wel, in de nieuwe vorm gaat dit volgens mij verloren tot een 
boekhoudkundige opdracht. 

 Was een goede partner, maar werkt nu vaak averechts i.v.m. de aversie die de huidige 
manier van afrekenen met zich meebrengt. 

 Ze volgen ook alleen maar de voorgeschreven regels van het ministerie. De inspectie mag 
best eens wat kritischer zijn en dat publiekelijk uiten. 
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Stelling 6: Het is een goede zaak dat inspectierapporten van de 
school publiek worden gemaakt. 
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De Inspectie maakt de rapporten van scholen openbaar. Een ruime meerderheid (78%) van de 
respondenten vindt dit een goede zaak. 22% van de deelnemers is het hier niet mee eens. 
 
Eens 

 Als de reactie van de school integraal wordt opgenomen in het inspectierapport. 

 Als er goede beoordelingsitems zijn, mag iedereen de beoordeling lezen. 

 Als je niets te verbergen hebt, is het toch geen punt? 

 Belangrijk is dat we als scholen de inspectierapporten begeleiden met commentaar. 
Probleem is echter dat je verdediging op goede gronden vaak wordt uitgelegd als een 
verdediging om eigen onvermogen te camoufleren. 

 Dat zet terecht druk op scholen om op korte termijn maatregelen te nemen. 

 De school wordt bekostigd door publiek geld. Dus publicatie is geen probleem. De publicatie 
moet dat wel gefundeerd zijn op hetgeen het onderwijs toevoegt. Pure cijferafrekeningen 
doen de scholen geen goed en geven de ouders geen eerlijke voorlichting. 

 Echter wel slechts voor 2 jaar daarna zijn de geconstateerde feiten door de inspectie 
achterhaald en niet meer van belang en moeten dus ook niet openbaar meer zijn 

 Eerlijkheid wint. Het is wel jammer dat dit al jaren niet zo is en dat wij als school bv. worden 
achtervolgd door een slecht rapport. Het blijft belangrijk dat de inspectie dan wel regelmatig 
verantwoordelijk is voor het updaten van deze verslagen. 

 Het is zoals het is, maar dan wel graag de juiste indicatoren kiezen 

 Ik ben voor openheid, maar wat het publiek eruit haalt, doet geen recht aan de kwaliteit van 
scholen; hetzelfde geldt ( nog meer ) voor Elsevier- en Trouw-onderzoeken 

 In zijn algemeenheid vind ik transparantie van groot belang. Echter, dan wel een goed totaal 
beeld geven en niet eenzijdig alleen op kennis richten. 

 Maar dan wel met een duidelijke uitleg en zonder een stempel. De buitenwereld kijkt namelijk 
alleen naar het stempel. 

 mits de inspectie haar site wel up-to-date houdt. scholen die uit verscherpt naar regulier 
toezicht gaan, zien dat graag z.s.m. vermeld. 

 Op zich is daar geen bezwaar tegen, maar als je negatief scoort door factoren, waarop je zelf 
weinig of geen invloed kan uitoefenen ( veel personeelswisseling door 
zwangerschapsverloven, dalend leerlingenaantal, financiële tekorten) dan heb je gelijk een 
negatief imago in de stad en wijk en dat komt uiteindelijk je leerlingenaantal niet ten goede, 
zodat je in een negatieve spiraal terecht komt. 
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 Tip: Er moet tegelijk ruimte komen voor de schoolleiding om een eigen interpretatie/uitleg er 
naast te zetten. 

 Vanuit openheid, transparantie en verantwoording eens. Maar door de beperkte presentatie 
waarbij de rode en groene vakken heel dominant zijn en je de nodige vragen kan stellen bij 
de gehanteerde indicatoren is niet sprake van een evenwichtige informatie. Ouders worden 
hierdoor snel op het verkeerde been gezet. 

 Voor ons makkelijk te zeggen omdat we een goed rapport hadden. 

 Werken met publiek geld leidt ook tot publieke verantwoording 
  
Oneens 

 Als scholen meer dan eens onvoldoende resultaten behalen, dan moet daar natuurlijk goed 
naar gekeken worden. Dan kan de inspectie een goede partner zijn. Maar het is unfair en niet 
netjes om dit direct te publiceren. Er kunnen redenen zijn waardoor scholen (kinderen) wel 
eens minder goed scoren. 

 Is niemand bij gebaat. ouders in dorp maken op heel andere gronden een keuze. nog nooit 
gehoord dat inspectierapporten aan die keuze ten grondslag liggen. In kleinere dorpen moet 
men dan soms uit het dorp om een andere school te kiezen. Dat moet je niet willen! 

 Het Finse systeem werkt veel beter. Laat de inspectie de besturen beoordelen. De besturen 
zijn zelf prima in staat om de scores van hun scholen te volgen en te verbeteren. 

 Dit zaait onnodig verwarring. Bovendien is het grotendeels gebaseerd op een 
momentopname, niet op reële feiten. 

 Voor scholen die onder toezicht worden gesteld lopen hierdoor grote imago schade op. Wat 
negatief werkt op de aanmeldingen. Hierdoor wordt het voor deze scholen nog moeilijker om 
er weer boven op te komen. 
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Stelling 7: Het is goed dat de Inspectie een lijst met zeer zwakke 
scholen op haar website publiceert. 
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Via de website van de Inspectie wordt ieder jaar een lijst met zeer zwakke scholen bekend gemaakt. 
Iets minder dan de helft van de respondenten (48%) vindt dit een goede zaak, iets meer dan de helft 
(52%) is het hier niet mee eens. 
 
Eens 

 Alleen als ook gekeken wordt hoe dit is ontstaan. Als het alleen aan de leerlingpopulatie ligt 
dat je Cito niet hoog is dan mag het niet. 

 als er maar wel wordt meegenomen wat de omstandigheden zijn waaronder een school 
werkt. 

 Geef de scholen de kans om uit het probleem te komen en ga na een jaar over tot publicatie! 
Kijk waar de oorzaak ligt en pak dat aan, hoe zijn die scholen daarin terecht gekomen! 

 Het dwingt scholen wel tot een verbeterplan 

 Het is wel gevoelig, maar er kan ook een stimulans en urgentiegevoel laten ontstaan om 
verbetering te bewerkstelligen. 

 In geval aangetoond kan worden, dat hier sprake is van een wanprestatie, akkoord! Er zullen 
ook wel eens andere krachten in het spel zijn, in dat geval zou nuancering op z'n plaats zijn. 

 Maar er moet dan daarbij wel worden aangegeven waarom en wat er aan gedaan wordt om 
deze situatie te verbeteren. Toezicht moet leiden tot beter resultaat, mag je hopen. 

 Openheid is maatschappelijk bepaald, we kunnen niet achterblijven als onderwijs. 

 Soms kun je zwakke schol worden door 3 jr. op rij mindere rekenresultaten te boeken. Wat 
een onzin om dat dan via de site van de inspectie nog eens in te wrijven terwijl scholen hun 
uiterste best doen dat onderdeel te verbeteren. 

 
Oneens 

 als de inspectierapporten al openbaar zijn is dit alleen maar een poging een school (mensen) 
af te branden en/of aan de schandpaal te nagelen en daar helpen we echt niemand mee! 

 Deze scholen krijgen daardoor te maken met een versterkte krimp. Dat leidt tot demotivatie 
bij het personeel, waardoor aan kwaliteitsopbouw niet gewerkt kan worden. 

 door deze aandacht staat de school te negatief in de pers, waardoor de aandacht uitgaat 
naar PR in plaats van onderwijsverbetering. Als ouders zoeken naar een school kun je het 
vermelden. 

 Eén de scholen binnen mijn vereniging kwam op de lijst terecht, terwijl 2 jaren daarvoor de 
school nog voldoende scoorde (een 3 op de 4-puntsschaal). Dit was een schok voor ouders 
en voor het team. Binnen een jaar was de school weer 'op groen', maar het blijft nog steeds 
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de school binnen de plaats met het imago 'zeer zwak'. 

 Er blijft altijd een percentage zwak als we blijven uitgaan van het gemiddelde 

 Het openbaar maken van de zeer zwakke school helpt niet in de verbeteringsslag 

 Het predikaat doet de school geen goed. Wanneer de kwaliteit niet goed is, moet dat intern 
worden aangepakt. Een probleemlos je intern op. Niet de vuile was naar buiten brengen. Het 
levert dubbele schade op. 

 Hoewel ik transparantie toejuich, lijkt het me erg ontmoedigend voor hardwerkende scholen 

 Om er een speciale lijst van te maken vind ik wat te ver gaan. Maak maar eens een lijst van 
scholen die sterk presteren, dat motiveert meer. 

 Als de resultaten op de site komen, weten de ouders al hoe een school het doet. Is het niet 
dubbel een school benadelen? 
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Stelling 8: Het nieuwe inspectietoezicht leidt tot overbodige 
bureaucratisering op scholen. 
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Leidt het ‘nieuwe’ inspectietoezicht dan ook tot overbodige bureaucratisering? De memorie van 
toelichting van de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht spreekt van een administratieve 
lastenvermindering. Meer dan driekwart (77%) van de respondenten vindt dat het nieuwe 
inspectietoezicht wel degelijk tot overbodige bureaucratisering leidt. 23% is het hier mee oneens. 
 
Eens 

 Alles moet op papier. Wat niet op papier staat, bestaat voor de inspectie niet. Gevolg: bergen 
papier produceren, hogere werkdruk. 

 Denk alleen al aan de onzinnige bemoeienis met de vrijwillige ouderbijdrage; zelfs 
overeenstemming met de oudergeleding van de MR is niet genoeg! Het enige dat telt is de 
2e kamer. 

 Een goede inspecteur komt gewoon ongevraagd langs op een school en loopt door die 
school heen. In één dag krijgt hij dan een prima beeld van de school in z'n dagelijkse praktijk. 
Dat werkt honderd keer beter dan het elkaar voeden met enorm veel papier dat de 
schijnwerkelijkheid verbeeldt.  

 EN - verarmt het onderwijsaanbod op grove wijze. Ik begrijp niet dat onze politiek daar niets 
mee doet. Laat directeuren ondernemen en reken hen en mij dus af op het totaal plaatje. 
Ouders rekenen ons immers ook af. Dat is sturend genoeg. 

 Heeft de inspectie zelf wel eens gezien hoeveel papier er heen en weer gestuurd moet 
worden voordat er ook maar 1 inspecteur over de drempel van je school is? 

 Het zorgt voor meer stress en maakt de afstand tussen de school en inspectie m.i. groter. 
Hier is de inspectie zelf ook niet altijd blij mee. 

 In de voorbereiding van het inspectiebezoek, moet er nogal het een en ander gebeuren, wat 
ik als bureaucratie ervaar. 

 Inderdaad. Roerend mee eens. De leut gaat ervan af. Alles moet in systemen, besproken 
worden, geanalyseerd, plannen maken e.d. En voor hoelang? Nu is het allemaal 
Opbrengstgericht werken, HGW e.d. tot er weer een nieuwe goeroe opstaat, die over een 
aantal jaren zegt dat het weer helemaal anders moet. 

 Interessant is ook om eens na te gaan hoe het zit met de digitale bureaucratisering van de 
inspectie. Ook hebben wij het meegemaakt dat de bezoekend inspecteur de door hemzelf 
verstuurde gesprekagenda niet kende omdat deze verstuurd was door een andere afdeling. 
Ook rapporten zijn nauwelijks door de inspecteur te corrigeren vanwege de gehanteerd 
strakke formats. 
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 Lumpsum was bedacht om meer vrijheden te krijgen. Niets is minder waar nu accountants 
achteraf minutieuze verantwoording eisen. als inspectie zich ook nog eens bemoeit met 
geldstromen is 't eind zoek. 

 Onder het mom van deregulering, autonomievergroting enz. zou de bureaucratie worden 
teruggedrongen. Helaas, we hebben nog nooit zoveel energie gestoken in verantwoording 
van van-alles-en-nog-wat. Dat geldt overigens ook voor de mensen voor de klas, de 
arbeidsdruk is nog nooit zo hoog geweest! Ik ben meer dan 25 jaar directeur, dus ik weet 
waar ik het over heb. 

 
 
Oneens 

 Als de school de behaalde resultaten goed registreert, analyseert en na ondernomen acties 
weer evalueert, is dat geen extra ballast. 

 Dat is iets wat tussen de oren komt. Als een school het goed op orde heeft hoeft dat geen 
bureaucratisering te zijn. 

 De werkelijke bureaucratisering komt van de politiek. De inspectie slechts de 
uitvoerder/controleur. 

 Er is inderdaad veel bureaucratie, dat komt echt niet alleen door de inspectie. Het aanleveren 
van bewijslast is geen bureaucratie. Dat is verantwoording. 

 Goed om zaken op papier te hebben, zijn we niet gewend in het onderwijs! 

 Ik probeer het positief te blijven zien. het prikkelt ons zelf de onderwijsresultaten goed in 
beeld te brengen. De inspectie hoeft dan niet meer te doen dan met ons mee te kijken. 
Intussen betekent het wel een taak erbij voor het bestuur en management. Jammer dat dat 
niet wordt erkend door OCW en politiek! 

 Mijn ervaring is, dat als je je eigen kwaliteitscontrole goed op orde hebt en je kunt uitleggen 
waarom zaken minder goed lopen en wat het verbeterplan is, dat de inspectie geen sta in de 
weg is. 

 Nee, ik heb het afgelopen jaar ook veel positiefs geleerd van de inspectie. Wij hadden te 
weinig vastgelegd om een transparant onderwijsproces te kunnen verantwoorden. 
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Vraag 14: In welke sector bent u werkzaam? 
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