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Bijna alle scholen zijn tevreden over de Inspectie van het 
onderwijs. althans, dat meldt de inspectie zelf. Zijn ook bijna 

alle schoolbesturen tevreden? VoS/aBB wil graag input.

Kan de inspectie beter?

Anna Schipper zit namens 
VOS/ABB in de zogenoemde 
eerste ring van de Inspectie 
van het Onderwijs. Hierin zit-

ten ook andere besturenorganisaties, de 
sectorraden PO-Raad en VO-raad, de on-
derwijsvakbonden en belangenorgani-
saties van ouders en leerlingen, waaron-
der de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO) en het Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren (LAKS). De inspectie laat zich 
door de eerste ring informeren over wat 
er in het veld leeft.
‘Ik las het bericht van de inspectie over 
de grote tevredenheid onder de scholen, 
maar ik vraag me af of ook bijna alle 
schoolbesturen tevreden zijn over het 
werk van de inspectie’, vertelt Schipper. 
‘In mijn contacten met besturen hoor ik 
dat vooral de wijze van communiceren 
beter kan. Ik ken een voorbeeld van een 
bestuur, waar de inspectie aan de voorzit-
ter vroeg of hij niet te veel aandacht had 
voor contacten met andere organisaties. 
Deze man zet zich ook buiten het bestuur 
in voor goed openbaar en algemeen toe-
gankelijk onderwijs. Ik vind dat de in-
spectie niet professioneel handelt door 
een bestuurder hierop aan te spreken. 
Schoolbesturen moeten altijd verant-
woording kunnen afl eggen over wat ze 
wel en niet doen. Het is goed dat inspectie 
daar kritisch naar kijkt, maar dat moet 
wel op een constructieve manier.’

Dubbel werk
De rol van VOS/ABB in de eerste ring van 
inspectie staat in het teken van de mis-
sie voor kwalitatief goed openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. ‘Het 

gaat bijvoorbeeld over de grotere rol die 
de inspectie de afgelopen jaren heeft ge-
kregen. Tegenwoordig kijkt die naar het 
fi nanciële beleid van besturen. Op zich 
is dat prima, omdat goed onderwijs in 
de scholen afhangt van goed fi nancieel 
beleid van het bestuur. Maar in het open-
baar onderwijs kijkt de gemeenteraad als 
extern toezichthouder al naar de fi nan-
ciën van het bestuur, dus het gevaar ligt 
op de loer dat de inspectie dubbel werk 
gaat doen’, aldus Schipper.
De rol van VOS/ABB richt zich ook op de 
relatie tussen de inspectie en de samen-
werkingsverbanden voor passend onder-
wijs. Veel samenwerkingsverbanden zijn 
bij VOS/ABB aangesloten, omdat passend 
onderwijs een thema is dat naadloos 
aansluit op de missie van de vereniging 
dat er voor álle kinderen goed onderwijs 
beschikbaar moet zijn. Dit was ook de re-
den waarom er voor de zomervakantie 
bij VOS/ABB twee gratis toegankelijke 
en drukbezochte bijeenkomsten waren 
over het toezichtkader voor samenwer-
kingsverbanden. De inspectie werkte 
daaraan mee.

E-mailpanels
Om input uit het veld te krijgen voor mo-
gelijke tips aan de inspectie, wil Anna 
Schipper graag twee extra e-mailpanels 
in het leven roepen. Een actief e-mailpa-
nel voor het voortgezet onderwijs is er al, 
maar ze wil ook graag twee afzonderlijke 
panels voor dit onderwerp: voor het pri-
mair onderwijs en het speciaal onderwijs. 
Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u 
contact opnemen met Anna Schipper: 
06-30056066, aschipper@vosabb.nl. < 

Tevreden
Uit het tevredenheidsonderzoek 
van de Inspectie van het Onderwijs 
over het schooljaar 2011-2012 blijkt 
dat ongeveer 90 procent van de on-
dervraagde scholen (zeer) tevreden 
is over het inspectiebezoek. In het 
primair en voortgezet onderwijs 
ligt dat zelfs boven de 90 procent.
Scholen zijn minder tevreden over 
de wijze waarop de inspectie haar 
oordeel over de leerresultaten be-
paalt, over de verschillen in oor-
deel tussen inspecteurs en over 
het beeld dat het rapport geeft van 
de school. < Zie www.vosabb.nl 
(Home > Thema’s > Bestuur en ma-
nagement (bericht van 25 juli))
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Anna Schipper: ‘Doe mee aan e-mailpanel’.


