
 

 

Inspectie van ‘t onderwijs 

 

 
Postadres: Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen 

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat onze school onderwijs van 

voldoende kwaliteit aanbiedt. De inspectie van ’t onderwijs houdt toezicht op de 

onderwijskwaliteit van scholen. Daarnaast houdt de inspectie toezicht op de naleving van de 

wettelijke vereisten, de rechtmatige besteding van middelen, het financieel beheer en de 

financiële positie van scholen. 

Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit 

levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel 

toezicht een school nodig heeft.  

Het Toezichtkader 2009 po/vo beschrijft de werkwijze van de inspectie, wat precies 

beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het toezichtkader is 

ontwikkeld in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. Een 

belangrijke wijziging met voorheen is dat de inspectie risicogericht werkt. Scholen met 

risico's krijgen meer toezicht en scholen zonder risico's minder. Daardoor wordt het toezicht 

maatwerk. Een andere grote verandering is dat de inspectie het bestuur als eerste 

aanspreekpunt beschouwt en niet de schoolleider. 

Brochure Toezichtkader 2009:   klik hier .  

De inspectie kijkt naar: 

• Opbrengsten: zoals eindtoets basisonderwijs, in-, door-, en uitstroomgegevens. 

• Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.  

• Jaarstukken: onder meer schoolgids en financiële stukken. 

Basistoezicht (1) 

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en 

regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt 

op de Toezichtkaart. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de inspectie het nodig vond om een kort onderzoek uit te voeren, wordt een 

rapport opgesteld dat via de Toezichtkaart is te vinden. 

 

Aangepast toezicht naleving (2) 

Indien een school de wet- en regelgeving niet volledig nakomt, kan de inspectie besluiten tot 

een aangepast toezicht naleving. De inspectie verscherpt dan het toezicht. In een brief aan de 

school leest u wat de tekortkoming behelst. 

 

Aangepast toezicht kwaliteit (3) 

Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het 

onderwijs op de school belangrijke tekortkomingen vertoont, kan de inspectie besluiten tot 

een aangepast toezicht kwaliteit. De inspectie intensiveert het toezicht. Het aangepast toezicht 

is gebaseerd op de tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs (betreffende met name de 



leerresultaten van de leerlingen of het onderwijsproces) die over het algemeen in een rapport 

van bevindingen worden toegelicht.  

 

Aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit (5) 

Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspecteurs blijkt dat de kwaliteit van het 

onderwijs op de school beneden aanvaardbaar niveau is, besluit de inspectie tot een aangepast 

toezicht zeer zwakke kwaliteit. De inspectie intensiveert het toezicht dan sterk. Het aangepast 

toezicht zeer zwak is gebaseerd op de tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs 

(leerresultaten van de leerlingen èn het onderwijsproces zijn onvoldoende) die in een rapport 

van bevindingen worden toegelicht. 

 

Vierjaarlijks bezoek in het primair en voortgezet onderwijs 

Alle scholen in het basisonderwijs (ook scholen met basistoezicht) worden ten minste eens per 

vier jaar bezocht. Van dit bezoek verschijnt een rapport. 

 

Vormen van toezicht op een rijtje 
 

Vormen van Toezicht Kwaliteit  Naleving* 

1 Basistoezicht       

2 Aangepast toezicht naleving       

3 Aangepast toezicht kwaliteit       

4 Aangepast toezicht kwaliteit en naleving       

5 Aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit       

6 Aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit en naleving       

* Het oordeel Naleving is op de website van de onderwijsinspectie nog niet ingevuld. Volgt  

   later. 

Toezichtskader o.b.s. Jan Ligthart 

Openbare basisschool Jan Ligthart heeft al jaren het vertrouwen van de inspecteur van ’t 

onderwijs en daarom een basistoezicht.  

De toezichtkaart obs Jan Ligthart van de onderwijsinspectie  

(bron: website onderwijsinspectie) (zie print screen volgende bladzijde):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


