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Inbreng VOS/ABB op verzoek van Onderwijsraad om mee te 

denken over extern toezicht 
 

Vraagstelling 

Op verzoek van de minister van Onderwijs werkt de Onderwijsraad aan een advies over extern 

toezicht in het onderwijs. De kernrol van extern toezicht in onderwijs bestaat uit controle van 

onderwijskwaliteit, van naleving van wet- en regelgeving en van financiële rechtmatigheid. De 

hoofdvraag daarbij luidt: 

Met welke functies en bevoegdheden en met welk instrumentarium kan het externe toezicht in 

het huidige tijdsgewricht de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs het beste borgen? 

In deze vraagstelling van de Onderwijsraad ligt besloten hoe het externe toezicht de kwaliteit van het 

onderwijs het beste kan borgen. In de ogen van VOS/ABB en haar leden (hierna: VOS/ABB) kan het 

externe toezicht dat niet. VOS/ABB is over het algemeen tevreden over het externe toezicht zoals dat 

door de Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) nu wordt uitgeoefend. Wel pleit VOS/ABB 

voor een slanker en slimmer extern toezicht en voor een versterking van de interne verbeteraanpak 

bij schoolbesturen. VOS/ABB hanteert hierbij drie uitgangspunten: 

1. afschaffing stimulerend toezicht 

2. benutting horizontaal toezicht 

3. loslaten van sectoraal ingericht extern toezicht 

 

VOS/ABB constateert dat in de laatste 10 jaar het toezicht op schoolbesturen is geïntensiveerd. Dit 

betreft zowel het interne als externe toezicht. Enerzijds gaat het om een duidelijkere rolverdeling 

intern tussen bestuur en toezicht, anderzijds om de duidelijkere scheiding tussen de controlerende 

en stimulerende rol van de inspectie (initiatiefwetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog). Bij de 

schoolbesturen zorgt de interne scheiding voor een betere positionering van het interne toezicht, 

juist om de kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen.  

VOS/ABB ziet in dezelfde periode tevens een professionalisering van het bestuur en de 

bestuursbureaus. Dit lijkt ook noodzakelijk, vanwege de vele extra wet- en regelgeving die gaat 

gelden, waar besturen op moeten inspelen en waarop moet worden toegezien. Denk hierbij aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de duidelijke verslaglegging op financieel 

gebied. Besturen hebben het gevoel veelal bezig te zijn met verantwoording van alles wat van hen 

wordt verwacht, richting alle partijen. Dit hindert kwaliteitsmaximalisatie in het primaire proces.  

Exemplarisch zijn conclusies uit het rapport van McKinsey van begin 2020. Een van die conclusies is 

dat de politiek het onderwijsveld overvraagt. Naast ‘gewoon’ onderwijs verzorgen vanuit de 

uitgebreide set van deugdelijkheidseisen (en overige eisen van kwaliteit), stonden er in de periode 

2006-2019 nog eens 322 (!) afspraken en toezeggingen voor het funderend onderwijs in 

Kamerbrieven van het ministerie van OCW aan de Tweede Kamer. Een handvol van die 322 extra 

opdrachten werd onderzocht, waarbij de conclusie was dat een passend budget niet standaard was 

bij een nieuwe eis. Alle bestuurlijke rompslomp die bij extra opdrachten hoort, vraagt formatieve 

inzet. Dat betekent dus extra formatie en een zwaardere belasting van bestaande formatie. Het geld 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33862_initiatiefvoorstel_bisschop
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/een-verstevigd-fundament-voor-iedereen
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dat daarmee gemoeid is, kan niet naar het primaire proces. De combinatie van meer eisen, meer 

verantwoording en geen passend budget geeft besturen – de dragers van de zorgplicht voor goed 

onderwijs - minder vertrouwen en minder ruimte om vanuit eigen kracht de middelen dáár in te 

zetten waar dat volgens het bestuur nodig is. Met andere woorden: er is wel lumpsum in 

verstrekking, maar er is geen bestedingsvrijheid. 

Kortgezegd pleit McKinsey voor een interne verbeteraanpak vanuit een heldere visie. 

Kwaliteitsaanpak en ook de borging daarvan moeten vooral vanuit de interne organisatie komen. In 

de beantwoording van de onderzoeksvraag van de Onderwijsraad zou verder onderzoek van belang 

zijn naar de terugtredende rol van het externe toezicht (en overheid/politiek) en ruimte voor de 

schoolbesturen om zelf de kaders te stellen voor goed onderwijs.  

De aangescherpte eisen in algemene zin en de aanscherping en verbreding van het interne en 

externe toezicht leiden niet tot beter onderwijs. De onderwijsresultaten nemen de laatste jaren af.  

De Onderwijsraad wil weten welke functies en bevoegdheden en welk instrumentarium wellicht 

kunnen worden om het externe toezicht te verbeteren (met het oog op betere borging van kwaliteit). 

Overheidsbeleid en -controle staan niet in lijn met de wijze van bekostiging, maar haaks op elkaar. De 

lumpsumfinanciering is bedoeld om besturen naar eigen inzicht de middelen zo in te zetten dat dit 

kan zorgen voor kwaliteitsmaximalisatie. De intensivering van het toezicht zorgt ervoor dat die vrije 

besteding ter bevordering (en borging) van kwaliteit vanuit de eigen visie niet zonder meer mogelijk 

is. De intensivering van de kwaliteit heeft niet geleid tot een betere kwaliteit. Overigens is teruggaan 

naar de oormerkfinanciering niet bevorderlijk voor de kwaliteit, zoals de Onderwijsraad eerder 

concludeerde in het onderzoek Inzicht en verantwoording van onderwijsgelden.  

Een slanker en slimmer extern toezicht is wat VOS/ABB betreft dus op zijn plaats. 

Hieronder werken wij de eerdergenoemde drie uitgangspunten voor slanker en slimmer extern uit. 

 

1. Afschaffing stimulerend toezicht 

Het komt VOS/ABB voor dat er begonnen moet worden met het afslanken van het externe toezicht 

door terug te gaan naar de kern: controle van onderwijskwaliteit, van naleving van wet- en 

regelgeving en van financiële rechtmatigheid. Daarmee bedoelen wij een harde knip tussen de 

waarborgfunctie en het stimulerende toezicht door de inspectie. Het eerste uitgangspunt voor 

slanker en slimmer extern toezicht is dan ook de afschaffing van het stimulerende toezicht. 

Het stimulerende toezicht wordt door veel leden van VOS/ABB als behulpzaam gezien, maar het is 

niet duidelijk hoe dit meeweegt in het oordeel van de inspectie. De verwevenheid is minder 

geworden door de inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel van Bisschop c.s., maar wat 

VOS/ABB betreft moet het stimulerende toezicht geheel worden losgekoppeld van het 

inspectieoordeel. Voor de structurele wijziging ziet VOS/ABB drie mogelijkheden: 

1. de uitoefening van beide rollen gebeurt door verschillende personen c.q. afdelingen binnen 

de inspectie, of 

2. de twee rollen staan helemaal los van elkaar (bijvoorbeeld zoals bij de Belastingdienst met 

haar blauwe en rode enveloppen), of 

3. het stimulerend toezicht zal uitgeoefend worden door een andere partij die losstaat van de 

inspectie (maar géén marktpartij!). 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2018/07/04/inzicht-in-en-verantwoording-van-onderwijsgelden
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Bij de derde mogelijkheid kan worden gedacht aan het onderwijsveld dat een zelfevaluerende (en 

zelfreinigende) rol op zich neemt. VOS/ABB is hierbij geïnspireerd door het Canadese model, waarbij 

leraren regelmatig teruggaan naar hun opleiding en daar hun ervaring uit de onderwijspraktijk delen, 

en nieuw opgedane kennis weer terugbrengen naar hun school. Zo wordt wetenschap benut en 

draagt professionalisering bij aan kwaliteitsverbetering in algemene zin, van de gehele sector.  

Het onderwijsveld kan dus zijn eigen stimulerende rol vormgeven. VOS/ABB zal verschillende 

voorbeelden inventariseren om te laten zien hoe dit in het buitenland met succes is georganiseerd. 

 

2. Benutting horizontaal toezicht 

Er is in het onderwijs over het algemeen brede consensus over de doeldomeinen van het onderwijs: 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Ook de Onderwijsraad gaat daarvan uit, zoals in het 

advies De volle breedte van onderwijskwaliteit vermeld staat. In 2020 heeft Oberon de 

deugdelijkheidseisen geëvalueerd. Vanuit zowel het rapport van McKinsey van begin 2020 als het 

rapport van Oberon komen de drie doeldomeinen duidelijk terug, maar de inspectie hanteert deze 

niet. In De Staat van het Onderwijs 2020 schrijft de inspectie dat zij voor het onderwijs uitgaat van 

vier kerntaken. Het komt VOS/ABB logisch voor om juist het externe toezicht en het subject van dat 

toezicht op elkaar aan te laten sluiten. Daaropvolgend zou volgens VOS/ABB het toezicht slimmer 

kunnen worden ingericht door de benutting van het horizontale toezicht. 

De verwezenlijking van het doeldomein van kwalificatie is meetbaar. Bij socialisatie is dat al minder 

en bij persoonsvorming is de meetbaarheid wellicht zeer moeilijk realiseerbaar. De verwezenlijking 

van socialisatie en persoonsvorming kunnen echter wel merkbaar worden gemaakt. Die 

merkbaarheid is volgens ons vanuit (slechts) het externe toezicht bezien niet gemakkelijk vast te 

stellen. VOS/ABB stelt zich voor dat hierbij een verbinding wordt gemaakt met het horizontale 

toezicht. Daaronder verstaat VOS/ABB de horizontale dialoog van het schoolbestuur met direct 

belanghebbenden in en om de school(organisatie). In het instrumentarium van het externe toezicht 

kan daarop aansluiting gezocht worden. Daarvoor is dus geen verbreding, uitbreiding of verandering 

van instrumentarium nodig, maar eerder onderzoek naar slanker én slimmer extern toezicht en 

benutting van het bestaande horizontale toezicht.  

 

3. Loslaten sectoraal ingericht extern toezicht 

VOS/ABB pleit ervoor het externe toezicht slimmer te organiseren door het niet meer per se 

sectoraal in te richten. Binnen scholen is er vaak overlap tussen verschillende onderwijssectoren 

(bijvoorbeeld primair en voortgezet onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, primair en speciaal 

onderwijs of voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Ook is er overlap met 

aanpalende sectoren, zoals kinderopvang. Het externe toezicht zou slimmer ingericht kunnen 

worden door over te gaan van verschillende inspecteurs per sector naar een integrale beoordeling.  

VOS/ABB vraagt zich in dit kader af op welke plekken in het stelsel kruisbestuiving kan ontstaan 

tussen verschillende toezichtmechanismen, zoals inspectietoezicht en accreditatie. 

 

VOS/ABB, 31 maart 2021 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2016/05/10/de-volle-breedte-van-onderwijskwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/02/15/oberon-evaluatie-deugdelijkheidseisen-funderend-onderwijs/oberon-evaluatie-deugdelijkheidseisen-funderend-onderwijs.pdf
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