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Inleiding

Dagelijks verspreiden tientallen onderwijsinspecteurs zich over ons land. 

Met jaarplannen, achtergronddossiers en beoordelingscriteria in de hand 

bezoeken zij onze scholen om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit 

van het onderwijs ter plekke. Ze controleren de systemen en cijfers van de 

scholen en nemen het onderwijs in de praktijk waar. Vervolgens leggen zij 

hun bevindingen vast in een instellingsrapport, waarna op het kantoor in 

Utrecht de balans wordt opgemaakt. Zo ziet de dagelijkse gang van zaken 

er uit van de onderwijs-inspecteurs. 

Dat is echter niet het hele verhaal. Naast het toezicht op instellingen voert 

de Inspectie van het Onderwijs ook toezicht op het stelsel uit. De rapporten 

hierover hebben geen betrekking op individuele scholen, maar op het 

functioneren van het geheel van onderwijsinstellingen. Eens per jaar 

maakt de Inspectie de optelsom en legt deze vast in het Onderwijsverslag.  

Zo wordt het Nederlandse onderwijs dus op twee niveaus getoetst: op het 

niveau van de individuele instelling en op het niveau van het stelsel.

Wat het stelsel is, en hoe daarop toezicht kan worden gehouden, is geen 

vanzelfsprekend gegeven. Het stelsel heeft immers geen locatie die 

bezocht kan worden. Het stelsel is geen praktijk die waargenomen en 

geregistreerd kan worden. Het stelsel is ook meer dan alleen de optelsom 

van de situatie bij individuele instellingen, er zijn immers allerlei door-

snijdende thema’s in het onderwijs die zich niet houden aan de grenzen 

van schoolgebouwen. Hoe staat het Nederlandse onderwijs er voor? Hoe 

presteert het systeem? Is het onderwijs nu beter en “verder” dan pakweg 

tien jaar geleden? Die discussie is maatschappelijk relevant, maar is ook 

van politieke betekenis: in het Nederlandse systeem is de Minister van 

Onderwijs immers stelselverantwoordelijk, wat betekent dat de minister 

verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijsstelsel als geheel. De 

historisch verklaarbare paradox is daarbij dat de Minister niet direct 

verantwoordelijk is voor wat er binnen de school gebeurt – de autonomie 

van scholen is grondwettelijk verankerd! – maar wel voor het functioneren 

van het geheel en voor de ondergrens van het systeem. Vanuit die verant-

woordelijkheid van de Minister is de vraag aan de Inspectie om zich een 

beeld te vormen over het onderwijsstelsel. Dat beeld komt tot stand via 

wat in de loop der tijd stelseltoezicht is gaan heten, hoewel formeel gezien 

toezicht op een stelsel niet mogelijk is. Wie is daarvoor immers de adres-
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sant? Het stelsel is niets, het bestaat niet in aanwijsbare zin. En tegelijker-

tijd is het tegenovergestelde ook waar: natuurlijk bestaat het stelsel, is er 

iets te zeggen over de stand van het onderwijs in Nederland, en is het 

maatschappelijk van belang dat ergens in beeld is hoe het met het onder-

wijs in Nederland gaat. Niet in de laatste plaats omdat het een vraag is die 

ook de Tweede Kamer interesseert. 

Het toezicht op stelselniveau krijgt reële betekenis door het te relateren 

aan de praktijken die zich in en rondom het onderwijs voordoen. Maar de 

afstand tussen beide is groot. Wat op het niveau van een school gebeurt, 

zegt nog weinig over het functioneren van het stelsel en andersom geldt 

dat ontwikkelingen in het stelsel niet direct van toepassing zijn op de 

unieke situatie van een individuele school. De informatie uit het instel-

lingstoezicht wordt dan wel gebruikt als optelsom voor het stelseltoezicht, 

en soms leiden thema’s uit het stelseltoezicht tot verleggingen in de 

aandacht op scholen, maar verder zijn stelsel- en instellingstoezicht in de 

praktijk vooral gescheiden processen.

Daarom bestaat de behoefte om de verhoudingen tussen stelsel- en 

instellingstoezicht opnieuw te bezien. Dat komt voort uit ontwikkelingen 

die we als volgt kunnen samenvatten. Ten eerste adresseert het stelseltoe-

zicht vooral de Minister (via het Onderwijsverslag), waardoor veel andere 

relevante actoren in het stelsel niet geadresseerd worden. Dit terwijl juist 

is gebleken dat de onderwijskwaliteit niet alleen tot stand komt binnen  

de school, maar in interactie tussen de school en omliggende actoren. Zo 

zijn de laatste jaren steeds meer gemeenten met kwaliteitsprogramma’s 

gestart om de onderwijskwaliteit in hun gemeente te verbeteren, maar 

krijgen zij via het stelseltoezicht geen terugkoppeling over de ontwikkelin-

gen die zich op regionaal of landelijk niveau voordoen. Ten tweede is het 

Onderwijsverslag een jaarlijks rapport waarin een statische weergave 

wordt gegeven van de geaggregeerde situatie, waardoor dynamische 

kwaliteitsprocessen buiten beeld blijven. Terwijl op instellingsniveau 

steeds meer duidelijk wordt dat het toezicht rekening moet houden met 

de interactie tussen thema’s – denk aan de ontwikkeling van geïntegreerd 

toezicht tussen kwaliteit en financiën – worden in het Onderwijsverslag 

alleen afzonderlijke thema’s benoemd. Ten derde heeft het stelseltoezicht 

nu voornamelijk een informatieve functie, en biedt het geen houvast om 

te handhaven en interveniëren. Hoewel gesproken wordt over stelseltoe-

zicht, ontbreekt het aan een bijbehorend instrumentarium om daadwerke-

lijk te handhaven. Zo vinden de inzichten die vanuit stelselniveau worden 

opgedaan maar moeilijk doorgang tot de scholen zelf.
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Zo bestaat er een aantal redenen waarom onderzocht moet worden hoe 

het stelseltoezicht sterker in verbinding kan worden gebracht met het 

instellingstoezicht. In dit essay verkennen wij daarom de mogelijkheden 

om deze verbinding te maken. Daarmee sluit dit essay aan bij een breder 

proces dat binnen de Inspectie op gang is om het toezicht in den brede te 

herzien. De herziening van het toezicht krijgt formeel binnen de Inspectie 

invulling in het Programma Toezicht 2020, dat ook moet leiden tot nieuwe 

toezichtkaders die de Inspectie zal hanteren. Dit essay staat los van dat 

traject, in die zin dat het er geen deel van uitmaakt en de richting in de 

gedachtewisseling en besluitvorming over Toezicht 2020 niet meewegen. 

Wij kijken vanuit ons eigen perspectief en met een eigen analytische lens 

naar de problematiek, komen van daaruit tot onze antwoorden op de 

vragen, en geven die aan de Inspectie mee. Dit essay kan op die manier 

bijdragen aan de gedachtevorming over het vernieuwde Inspectietoezicht, 

maar moet vooral worden gezien als een bijdrage aan de ontwikkeling van 

het onderwijstoezicht in brede zin. 
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2 Ontwikkelingen, van vroeger naar nu

Een korte terugblik: van stelsel- naar instellingstoezicht
Het onderwijstoezicht is altijd in ontwikkeling, maar binnen die ontwikke-

ling is een aantal belangrijke lijnen en ijkmomenten te benoemen. Daarin 

krijgt een in de onderstroom ontstane beweging de formele vertaling naar 

de inrichting van het toezicht. We benoemen hier de belangrijkste ontwik-

kelingen uit de recente historie van het onderwijstoezicht, om daarin de 

beweging te schetsen (zonder heel precies te kunnen zijn over nuances 

daar binnen). 

In de eerste helft van de jaren negentig richtte de Onderwijsinspectie zich 

sterk op de naleving van wettelijke voorschriften (de controletaak ten 

aanzien van deugdelijkheidseisen zoals de bevoegdheid van de leraren en 

de voorgeschreven onderwijstijd), op ontwikkelingen in de verschillende 

sectoren van het onderwijs (bijvoorbeeld op de invoering van de verschil-

lende onderwijsvernieuwingen die in de jaren negentig in het voort gezet 

onderwijs werden ingevoerd), en op de opbrengsten in termen van 

zittenblijven en diploma’s.1 Het toezicht van de Inspectie was gericht op 

het macroniveau. Een systematische beoordeling van een individuele 

school was daarbij niet aan de orde.2 Mensen wisten of het met het 

onderwijs in Nederland goed zat, maar niet hoe het op hun school precies 

ging. De Inspectie deed uitspraken op het niveau van het stelsel om zo  

een beeld te verkrijgen van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, 

zonder oordeel over individuele scholen.3 

Voor veel ouders werd het gebrek aan inzicht in de kwaliteit van “hun” 

school niet langer acceptabel. Tegelijkertijd werd de autonomie van 

scholen versterkt; de scholen werden verantwoordelijk voor hun budget 

(lump sum) en allerlei andere randvoorwaardelijke aspecten. Vanwege 

deze ontwikkelingen ontstond er zo een toenemende behoefte aan 

informatie op het niveau van de afzonderlijke school.4 Het inspectietoe-

zicht zou zich meer moeten richten op het stimuleren van de kwaliteit  

en kwaliteitszorg op scholen. Daarnaast zou het toezicht een waarborg 

moeten zijn voor een zekere basiskwaliteit op elke school. Dit toezicht 

waarbij de scholen meer centraal komen te staan, werd in 2002 na een 

langdurig en ingewikkeld proces opgenomen in de Wet op het Onderwijs-

toezicht (wot). Met de invoering van de wot was uitgesproken dat de 

Inspectie zogenaamd proportioneel toezicht houdt, om zo het evenwicht te 
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bewaren tussen autonomie en controle.5 De idee daarbij was dat scholen 

die het goed doen minder toezicht zouden krijgen, maar dat bij signalen 

van kwaliteitsverlies of zwakte de Inspectie meer zou kunnen optreden. 

De risico’s zouden op basis van beschikbare data bepaald worden en alleen 

de meest risicovolle scholen zouden een bezoek krijgen; dat traject kon 

dan wel meer intensief en krachtig zijn dan nu, omdat het de inzet van 

capaciteit meer zou kunnen richten op het terrein waar het ‘echt nodig’ 

was. De Inspectie ontwikkelde zich zo van toezichthouder die zich 

voornamelijk richtte op het landelijk niveau van het stelsel, naar een 

toezichthouder die de kwaliteit van het onderwijs beoordeelde bij de 

afzonderlijke onderwijsinstellingen.6 

Schematische ontwikkeling van het onderwijstoezicht. 

Bron:  Mertens, F. (2011). Inspecteren. Toezicht door inspectie. Den Haag:  

Sdu Uitgevers. 

Periode 1985-1995 1995-2005 2005>

Typering Onderzoek Toezicht Governance

Doel Kwaliteit van het  

stelsel

- School-ontwikkeling

- Kwaliteits-diagnose

-  Ondergrens  

bewaken

- Interveniëren

Aangrijpings-

punt

Aspecten van het  

onderwijsproces

- School 

- Onderwijsproces 

- Kwaliteitszorg

- School 

- Opbrengst 

- Capita Selecta

Werkwijze - Ontwerpen 

-  Data-verant-

woording

- Rapporteren

- Generiek 

- Systematisch 

- Verslaglegging

- Selectief 

- Desk research 

-  Schoolanalyse  

als nodig

Geadresseerde - Bestel 

- Minister

- School 

- Burger

- Bestuur

Beleids-

grondslag

Kwaliteit van  

onderwijs

De school als  

lerende organisatie

Goed onderwijs- 

bestuur
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Huidige invulling van stelsel- en instellingtoezicht
Het huidige onderwijstoezicht richt zich sterk op instellingen: de Inspectie 

geeft een beoordeling van het functioneren van afzonderlijke onderwijsin-

stellingen. Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen de autonomie 

van instellingen, en het controleren van de wijze waarop de onderwijs-

instellingen te werk gaan. Zo is er sprake van een continue zoektocht naar 

evenwicht tussen ruimte en rekenschap.7 De autonomie van schoolbesturen 

staat centraal in het Nederlandse onderwijsstelsel, maar het toezicht van 

de Onderwijsinspectie moet deze autonomie vanuit het perspectief van 

onderwijskwaliteit en ministeriële verantwoordelijkheid voor het onder-

wijs tevens insnoeren. De Onderwijsinspectie opereert zo in een context 

waarin sprake is van een ingebouwd en onvermijdelijk ongemak van 

autonomie.8

Het toezicht op de onderwijsinstellingen is risicogericht, waarbij de  

Inspectie selectief is in de frequentie van het toezicht, de intensiteit  

en de manier waarop informatie wordt verzameld. Jaarlijks onderzoekt  

de Inspectie elke instelling door middel van een risicoanalyse, waarin de 

Inspectie zich een beeld vormt van de mogelijke risico’s aan de hand van 

kengetallen. Daarbij maakt de Inspectie ook gebruik van (financiële) 

variabelen die mogelijke toekomstige risico’s in beeld brengen. Indien  

de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft voert de Inspectie een gesprek 

met het bestuur om te bepalen welke onderdelen voor een inspectie-

onderzoek in aanmerking komen. Als bij een dergelijk onderzoek ernstige 

tekortkomingen in continuïteit, onderwijskwaliteit en/of naleving van 

voorschriften worden geconstateerd leidt dit tot geïntensiveerd toezicht.  

In dat geval maakt de Inspectie afspraken met het bestuur en de school-

leiding over verbetering, waarbij men actief en van dichtbij de voortgang 

onderzoekt. Als de kwaliteit van het onderwijs op meerdere onderdelen 

ernstig tekortschiet, merkt de Inspectie een school of een onderdeel van 

een instelling aan als (zeer) zwak.9 Op basis van de risicoanalyse bepaalt  

de Inspectie uiteindelijk wat voor soort toezichtarrangement wordt 

toegekend: basistoezicht, aangepast toezicht zwakke kwaliteit, aangepast 

toezicht zeer zwakke kwaliteit.10

De Inspectie bevordert tevens de naleving van wettelijke voorschriften, 

waarbij als uitgangspunt het programmatisch handhaven wordt gehanteerd. 

De Inspectie weegt af welke wettelijke voorschriften het meest van belang 

zijn voor de onderwijskwaliteit en de rechtmatige aanwending van 

publieke middelen. Indien er risico’s zijn te onderscheiden wordt het 
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toezicht verhoogd naar een aangepast arrangement voor naleving.11 Als 

herstel niet (tijdig) plaatsvindt, dan volgt een aantal escalatiestappen.  

De precieze inhoud van deze escalatiestappen is afhankelijk van de 

wettelijke regel die overtreden wordt. Hierbij hoort het opschorten dan  

wel inhouden van een deel van de bekostiging door de Inspectie tot de 

mogelijkheden. De ultieme maatregel is een sanctiemogelijkheid door of 

namens de Minister van ocw dan wel ez.12 

De Inspectie houdt daarnaast financieel rechtmatigheidstoezicht op onder-

wijsinstellingen. Men doet reviews van controles van jaarverslagen en 

bekostigingsgegevens ter beoordeling van de werkzaamheden van de 

instellingsaccountants. In geval van financiële onrechtmatigheid is de 

beleidsregel financiële sancties bij bekostigde instellingen van kracht.13  

Op basis van mogelijke risico’s bepaalt de Inspectie of aangepast financieel 

toezicht nodig is. Er zijn twee vormen van aangepast financieel toezicht te 

onderscheiden: wegens hoog financieel risico (intensief financieel toezicht)  

en wegens verhoogd financieel risico (geïntensiveerd financieel toezicht).14 

Naast de hiervoor genoemde vormen van toezicht op het niveau van 

individuele instellingen onderzoekt de Inspectie hoe het stelsel zich 

ontwikkelt in de tijd en in vergelijking met andere landen. Dat gebeurt 

goeddeels aan de hand van terugkerende indicatoren, die onderlinge 

vergelijkbaarheid mogelijk maken. Om kennis te hebben van de kwaliteit 

van het Nederlandse onderwijssysteem als geheel gebruikt de Inspectie  

in de eerste plaats de gegevens die beschikbaar komen uit het toezicht op 

de kwaliteit van onderwijs op de individuele instellingen. Tevens wordt 

gebruik gemaakt van informatie van overige kennisinstellingen. Waar  

het nodig is voor onderwijsvraagstukken op stelselniveau en het tevens 

mogelijk is om een bijdrage te leveren aan verbetering, hanteert de 

Inspectie specifiek thematisch toezicht. Men verricht dan instellingsover-

stijgende themaonderzoeken en data-analyses, literatuuronderzoek en 

case studies op scholen die steekproefsgewijs zijn geselecteerd. Scholen 

worden dan opgevat als representatief voor de doelgroep; het gaat niet om 

de school, maar om het thema. De school is de locus van het onderzoek, 

maar niet de focus. 

De Inspectie rapporteert jaarlijks over de staat van het onderwijs aan de 

Minister van ocw in het Onderwijsverslag. Het Onderwijsverslag beschrijft 

de staat van het Nederlandse onderwijs volgens de door de Inspectie 

genoemde criteria. Centraal staan daarbij de kwaliteit, in het bijzonder de 
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onderwijskwaliteit in de vorm van opbrengsten en inspecteursoordelen, 

de financiën en de naleving van wettelijke voorschriften. Daarnaast 

rapporteert het Onderwijsverslag over eventuele risico’s in het stelsel;  

dat kan gaan om ontwikkelingen die zich al voordoen, maar ook om zaken 

die er mogelijk aan kunnen komen. Het Onderwijsverslag is bedoeld om 

jaarlijks een debat in de Kamer te laten plaatsvinden over de ontwikkelin-

gen in het onderwijsveld. 

Het instellingstoezicht en stelseltoezicht hebben dus verschillende 

objecten van toezicht, thema’s, methoden en interventies. Deze staan 

samengevat in de tabel op pagina 14. 

Kritiek op het gegroeide arrangement 
Het toezicht van de Onderwijsinspectie heeft zich in de loop der jaren 

voornamelijk gericht op de kwaliteit van het onderwijs bij individuele 

onderwijsinstellingen. De Inspectie heeft een uitgebreid kader opgesteld 

met indicatoren waarmee de onderwijskwaliteit vastgesteld wordt. Pas als 

de onderwijskwaliteit onder de maat is, wordt meer aandacht besteed aan 

andere thema’s zoals het bestuur. Dit is een efficiënte manier van toezicht 

en voldoet aan het verlangen naar ‘sober toezicht’. Tegelijk is te zien dat 

deze gereduceerde definitie van het onderwijstoezicht als onbevredigend 

of als onvoldoende ervaren wordt.15 De indicatoren zijn zeer sterk gericht 

op bepaalde opbrengsten en laten een groot aantal andere prestaties 

buiten beschouwing. Bovendien laten ze weinig ruimte voor de individuele 

omstandigheden binnen een school, wat voor een oordeel over de werke-

lijke toegevoegde waarde van het onderwijs wel relevant is. Daarbij komt dat 

naarmate een school slechter scoort het belang van de indicatoren groter 

wordt; scholen willen uit het verscherpte toezicht blijven of daar anders zo 

snel mogelijk uit komen, en richten zich daarom zoveel mogelijk op het 

verbeteren van de platte scores. Onderwijs raakt zo onbedoeld versmald 

tot wat de Inspectie meet. 

Daar komt bij dat hoewel de systematiek van meting steeds verfijnder is 

geworden er tegelijkertijd onverminderd grote problemen onder de radar 

blijven. Zo kon het gebeuren dat onderwijskoepel Amarantis onder 

verscherpt toezicht stond, vervolgens weer gezond werd verklaard, en kort 

daarna alsnog failliet ging. Naast financiële problematiek was er boven-

dien sprake van slechte onderwijskwaliteit op verschillende vestigingen 

en opleidingen, waardoor het achteraf bezien moeilijk voor te stellen is  

dat niet eerder was ingegrepen. Recente incidenten zoals bij Amarantis en 
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Ibn Ghaldoun hebben laten zien dat er naast de onderwijskwaliteit ook 

aandacht nodig is voor de kwaliteit van het bestuur en de financiële 

continuïteit. En vooral de samenhang daartussen.16 Het toezicht van de 

Inspectie ontwikkelt zich op het moment dan ook richting het integreren 

van het bestuurlijk handelen, de onderwijskwaliteit en het financieel 

beheer.

Dit wijst tevens op een thema dat naast de kwesties rond instelling en 

stelsel is opgekomen, namelijk de problematiek die de grenzen van de 

onderwijsinstellingen ontstijgt en die zich ook niet op het niveau van het 

stelsel bevindt. Het is niet het stelsel en ook niet alleen de school. Het 

stelsel is niet in de financiële problemen, maar enkele instellingen blijken 

dat wel. En die financiële problemen staan niet op zichzelf, maar zijn 

verbonden aan wat er in de school gebeurt; ze hebben te maken met de 

kwaliteit van het bestuur, het onderwijs, de bedrijfsvoering, maar ook  

met het financieel beheer en het financiële risicoprofiel van de school.  

De school is wel de eenheid waarin dat allemaal samenkomt, maar de 

invalshoek van alleen instellingstoezicht of stelseltoezicht maakt het 

geheel van de problematiek niet zichtbaar. Achteraf, als het incident zich 

heeft voorgedaan worden de verschillende lijntjes zichtbaar en is het  

zelfs opmerkelijk dat niemand het eerder heeft gezien, maar tot die tijd  

is dat anders. De lens van de bestaande vormen van toezicht blijkt niet 

toereikend om deze meer integrale of doorsnijdende problematiek rondom 

instellingen – met consequenties voor het hele stelsel, of in ieder geval 

voor veel andere scholen – waar te nemen. Blijkbaar is er meer tussen 

stelsel en instelling, en is het ook van belang om dit ‘tussen’-niveau te 

adresseren.

Ibn Ghaldoun bracht een andere kwestie voor het onderwijstoezicht onder 

de aandacht. Daar was de examenfraude de volgende stap in een al veel 

langer lopend proces. Bij het speciaal voor de school ingerichte inspectie-

onderzoek stond de vraag centraal of er nog voldoende basis voor continue-

ring van de school was. Daarbij bleek hoe belangrijk het omliggende net- 

werk is voor de school17, iets dat eerder bij onderzoek naar de inspectie-

methodologie bij zeer zwakke scholen in het primair onderwijs18 in 

vergelijkbare richting wees. Waar begint en eindigt de school, hoe zijn 

omstandigheden van buiten mee te wegen in de beoordeling? Zijn partijen 

in het netwerk aanspreekbaar? Als scholen zich steeds meer ontwikkelen 

tot allianties en samenwerkingsverbanden, formeel of informeel genesteld 

in het omliggende netwerk, hoe werkt dat dan door in de aanpak van de 



16 Vorm geven aan inhoud

inspectie?19 Zo kan het toezicht meer vooruitziend worden en is het 

mogelijk om bij de beoordeling van prestaties de omstandigheden beter 

mee te nemen. Tegelijkertijd roept dit de vraag op of dat alleen gebeurt bij 

bijzondere inspectiebezoeken, of dat het ook wordt meegenomen in het 

reguliere instellingstoezicht. Net zoals het de vraag is welke grond de 

Inspectie hanteert, welk normenkader men gebruikt bij het inschatten  

van de kracht en beweging in het omliggende netwerk van een school.  

Dat komt dan terecht op lokale inschattingen van toezichtprofessionals, 

die niet of niet goed te borgen zijn in te objectiveren procedures. Dat is 

weliswaar een vaak terugkerend thema in de inspectieliteratuur, maar 

daarmee is het fundamentele probleem dat het oproept – ongelijkheid, 

willekeur – niet weg. De Inspectie spreekt in zijn programma Toezicht 2020 

weliswaar over het maken van een film in plaats van een foto, maar hoe 

die film tot stand moet komen en waar hij aan moet voldoen is daarmee 

niet duidelijk. 

Tot slot zijn er ook twijfels over de aanpak van het stelseltoezicht. Het doel 

van toezicht is om het ongewenste gedrag op het niveau van afzonderlijke 

eenheden te bevorderen en ongewenst gedrag te ontmoedigen20; wat dat 

betreft is stelseltoezicht geen toezicht. De naam suggereert iets dat 

feitelijk niet gebeurt. Wat wel gebeurt is dat de Inspectie het jaarlijkse 

Onderwijsverslag uitbrengt. Dat is geen toezicht, maar het verschaft 

inzicht in de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Het biedt 

handvatten voor de verbetering van het stelsel en speelt een rol in de 

maatschappelijke en politieke verantwoording over de kwaliteit van het 

onderwijs. Voor individuele instellingen heeft het hoogstwaarschijnlijk 

nauwelijks effect. Een bestuurder van een school zal er kennis van nemen, 

maar uiteindelijk is niemand op het niveau van het stelsel actief of 

aanspreekbaar. Zo bezien is het stelseltoezicht niet geschikt voor het 

aanpakken van vraagstukken op stelselniveau. Het is nu vooral informa-

tief en op die manier misschien wel agenderend voor beleid. Richting de 

instellingen betekent het dan ook weinig. 

Tussen stelsel en instelling
Er speelt zich veel af tussen stelsel en individuele instelling. Dat ‘daar-

tussen’ krijgt moeilijk een plek binnen het huidige toezicht. Wordt het 

geadresseerd door instellings-toezicht of stelseltoezicht? En kan het een, 

het ander versterken? In het vervolg gaan we op zoek naar wat er zich 

tussen stelsel en instelling bevindt als aangrijpingspunt voor het ver-

binden van beide.
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Voorbij de dichotomie

Inleiding
Om de afzonderlijke instellingen te kunnen beoordelen, is het van oudsher 

van belang om het stelsel als geheel te bezien. Het stelsel krijgt echter pas 

écht betekenis wanneer het wordt bezien in relatie tot de praktijk in de 

scholen zelf. Deels omdat de opbrengsten in de ene instelling worden 

afgezet tegen wat elders gebeurt, deels ook omdat onderwijskwaliteit op 

het niveau van het stelsel als geheel beoordeeld wordt. De differentiële 

beoordeling van de instelling wordt bovendien afgezet tegen het gehele 

stelsel, om zo in kaart te brengen welke verschillen er zijn ten opzichte 

van het gemiddelde en te bezien welke scholen aan kop lopen en achter-

blijven. Bewegen tussen instellings- en stelseltoezicht zorgt zodoende voor 

de toezichtinterventie van ‘contrast and compare’. Goed onderwijs gaat dus 

om een goede school, met goed onderwijs in de klas, maar heeft ook 

betrekking op het geheel – op de algemene staat van het onderwijs. Het 

leggen van de verbinding tussen beide, is daarbij de grote uitdaging. 

Hiertoe bespreken we eerst langs welke latten het onderwijstoezicht 

ingericht kan worden.

Vier dimensies van onderwijstoezicht

1. Micro of macro beeld

De eerste dimensie is het bestaande en al uitvoerig besproken onderscheid 

tussen focus op de instelling of nadruk op het stelsel. Doet de Inspectie 

uitspraken op het micro-niveau van de instelling, of op het macro-niveau 

van alle instellingen en het systeem als geheel? Dat klinkt als een redelijk 

onderscheid, maar in de praktijk is het meer een continuüm. Zo kan het 

toezicht zich richten op één specifieke school, bijvoorbeeld bij de beoorde-

ling of de onderwijskwaliteit voldoende, zwak of zeer zwak is. Het kan ook 

gericht zijn op één onderwijsbestuur, waaronder verschillende scholen 

vallen. Bijvoorbeeld als het gaat om financiële aspecten of het risicoprofiel 

van het bestuur. Het toezicht kan zich ook richten op regionale clusters, 

bijvoorbeeld kijken naar bepaalde gebieden of soorten wijken; grote 

stadswijken, plattelandsscholen, scholen in krimpgebieden, of scholen in 

welgestelde wijken. Een andere doorsnede kan een inhoudelijk criterium 

zijn; een bepaalde onderwijsmethode, etnische samenstelling van de 

populatie, religieuze achtergrond, bestuurlijke schaal (“eenpitters” of de 

“onderwijskolossen”). Daarnaast kan de instelling krap of breed worden 

3
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opgevat; maakt het netwerk rondom de school of de maatschappelijke 

inbedding van de school in een gemeenschap ook deel uit van het onder-

zoek of juist niet? Tussen één en alle scholen zijn zo allerlei betekenisvolle 

groepen te maken voor nader onderzoek. Daarin kan informatie worden 

verzameld die waarde heeft boven het niveau van de instelling, zonder dat 

het doorschiet in de abstractie van het stelsel. 

2. Statisch of dynamisch beeld

De tweede dimensie is of het doel van de Inspectie is om een statisch 

beeld te genereren, of juist een meer dynamisch beeld. Gaat om de 

objectieve vaststelling van wat er nu is, waarbij de toestand getoetst kan 

worden aan de norm? Of gaat het meer om een inschatting van wat er te 

gebeuren staat, hoe het zo gekomen is, en wat dat betekent voor het 

oordeel nu of later? Dat kan alleen door deels weg te stappen van de 

objectieve meting en de confrontatie van die objectieve waarneming met 

een harde en vooraf vastgestelde norm. De film vereist duiding, het 

koppelen van gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet objectief vast te 

stellen zijn. Het impliceert het maken van een verhaal van wat er in de 

school gebeurd is, wat met wat samenhangt, en waar het op basis daarvan 

mogelijk heen gaat. Toezicht moet daartoe afstand nemen van zijn 

traditioneel meest belangrijke grondslag voor gezag: het objectieve en 

reproduceerbare oordeel. Daar komen andere nog steeds te professionali-

seren systemen en methoden voor in de plaats, maar het blijft tegenover 

die traditionele uitgangspositie altijd subjectief en intuïtief. Het is in dat 

opzicht echt principieel anders. De fotograaf is geen filmmaker. Het zijn 

andere competenties en professionaliteit. Dat is ook van belang voor de 

onder toezicht gestelden en de gebruikers van de informatie. Zij moeten 

weten waar ze aan toe zijn en waar ze mee te maken hebben, waarbij 

rekening wordt gehouden met interacties en toekomstige ontwikkelingen. 

Bij de foto en de film geldt overigens ook de vraag hoe breed de Inspectie 

wil kijken; men kan het hele omliggende netwerk in beeld brengen en 

nadrukkelijk kijken naar de interacties tussen elementen in de omgeving. 

Versterken die elkaar mogelijk of brengen ze juist demping aan? Wat zijn 

de onderliggende patronen in een systeem, zoals die mogelijk zichtbaar 

zijn in de recente geschiedenis van een instelling? Is die dynamiek in de 

interacties te benutten voor een inschatting over de toekomstige ontwik-

keling van een systeem? Zo kan een bepaalde cito-score (foto) voor de ene 

school iets anders betekenen dan voor de andere; bij de ene school is de 

onderliggende dynamiek (film) positief en lijkt spontaan zelfontwikkeld 

herstel voor de hand. In de andere school is de dynamiek veel meer 
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beklemmend en lijkt de score nu de aanzet tot een neerwaartse spiraal die 

zonder externe interventie voor het systeem moeilijk meer te keren is. 

3. Integraal of thematisch beeld

De derde dimensie is of er sprake is van een integrale aanpak (de school 

als geheel systeem) of van een thematisch benadering (een doorsnede uit 

dat systeem). Onderwijskwaliteit gaat over alles, maar pesten of sociale 

ontwikkeling van kinderen is meer thematisch. Het toezicht kan zich 

richten op het gebouwenbeheer of de staat van de bevoegdheden van 

docenten. Gecombineerd met de clusters uit dimensie 1 kan dat leiden tot 

heel specifiek thematische onderzoeken op bepaalde scholen. Thema’s 

kunnen worden benoemd in antwoord op maatschappelijke vragen of 

beeldbepalende kritische incidenten. Het kan ook een meer pro-actieve 

inzet zijn van de Inspectie, bijvoorbeeld als inspecteurs bij herhaling 

terugkomen met bepaalde vragen of onderwerpen. Dat kan de aanleiding 

vormen om een doorsnede op dat thema te maken.

4. Handhavingsgericht of informerend beeld

De vierde dimensie is of de inspanningen van de inspectie gericht zijn op 

het zelf handhaven van een norm, of dat het meer gaat om het genereren 

van een beeld dat voor anderen beschikbaar wordt en waarop zij gaan 

handelen. In beide gevallen gaat het om het bevorderen van naleving en 

het verbeteren van kwaliteit, maar het mechanisme is anders. En dat heeft 

gevolgen voor het soort beeld dat de inspectie genereert. Als toezicht er op 

gericht is om zelf een besluit te nemen over handhaving en bijvoorbeeld 

sanctionering, dan is de voor het bredere publiek begrijpbare informatie 

van minder belang. Als het beeld er op gericht is om bijvoorbeeld ouders 

in beweging te brengen, dan moet de informatie zodanig zijn – en zo 

gepresenteerd worden – dat ouders er interesse voor opbrengen, het 

kunnen begrijpen en er gevolgen aan kunnen verbinden. Dat is niet alleen 

een kwestie van vormgeving, maar ook van verzameling en prioriteiten in 

het toezicht zelf.
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Figuur 1: Vier dimensies van onderwijstoezicht 

De vier dimensies staan niet los van elkaar; door ze te combineren 

ontstaan varianten van mogelijk toezicht. Thematisch toezicht (vastgoed 

en energiebeheer), bij een bepaalde groep scholen (eenpitters), met het oog 

op wat er de komende jaren in deze deelverzameling te gebeuren staat 

(dynamisch, film). Of klassiek instellingstoezicht, waarbij voor individuele 

instellingen (instelling) wordt gekeken hoe het er is (foto) met de onder-

wijskwaliteit als geheel (integraal). Er zijn talrijke varianten mogelijk. Wij 

werken er hier een aantal uit die volgens ons het meest belangrijk en 

praktisch ook goed toepasbaar zijn. 

Instellingstoezicht
Op het niveau van de instelling dient er een oordeel te worden gegeven over 

de huidige kwaliteit van de school. Er is in die zin sprake van een statisch 

beeld, omdat wordt bezien hoe de school er op dit moment voorstaat. Deze 

vorm van toezicht maakt gebruik van gegevens die bij de instelling zelf 

verkregen kunnen worden. De informatie die hieruit voortvloeit is essen-

tieel, omdat ouders en leerlingen de informatie op dit moment benutten 

voor het selecteren van een school. De Inspectie geeft hier met het huidige 

instellingstoezicht al invulling aan en ontwikkelt zich richting een meer 

integrale aanpak waarin gekeken wordt naar de samenhang tussen 

onderwijskwaliteit, financiële rechtmatigheid en bestuurlijk handelen. 

Voor de uitvoering van deze vorm van toezicht heeft de Inspectie al jaren 

Micro

Macro

HandhavingsgerichtStatisch

DynamischInformerend beeld

ThematischIntegraal



Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht 21

geleden afscheid genomen van het model van één inspecteur per school, 

scholen worden tegenwoordig door een team van minstens twee inspec-

teurs geïnspecteerd. Daarbij kan de Inspectie wel onderzoeken of in het 

geval van verscherpt toezicht, bijvoorbeeld bij zwakke scholen, de vaak 

rijke en lokale kennis van inspecteurs meer gebruikt kan worden voor 

feedback aan de school en mogelijk zelfs ondersteuning bij de verbetering. 

Dit is vanuit de inspectiemethodologie bezien glad ijs, maar het is wel de 

mogelijkheid van het verkennen waard. Ook is het mogelijk om de normen 

van het instellingstoezicht meer beweeglijk te maken. Een concrete optie, 

al toegepast in andere domeinen van het toezicht, is bijvoorbeeld om de 

beste kwaliteit die elders gehaald wordt leidend te maken voor alle scholen 

in het systeem. Als een bepaald percentage van de scholen een bepaalde 

opbrengst realiseren kan, waarom de andere dan niet?21 De Inspectie 

bepaalt dan niet de norm, dat doet de sector in feite zelf. De hele sector kan 

via het instellingstoezicht in het tempo van de snelste gedrukt worden. 

Instellingstoezicht Invulling

Micro – Macro Micro: gericht op individuele instellingen, met de mogelijk-

heid om te vergelijken met andere individuele instellingen 

(en zo ook op macro-niveau observaties te doen). Een andere 

mogelijkheid is om de kwaliteit bij instellingen elders in het 

stelsel leidend te maken voor de norm.

Statisch –  

Dynamisch

Primair statisch, door op één moment een meting te doen en 

te rapporteren over de stand van dat moment. Maar dat kan 

ook meer dynamisch door langere lijnen in de waarneming in 

te bouwen en de ontwikkeling van een instelling te laten zien.

Thematisch –  

Integraal 

Primair integraal, juist op instellingsniveau is het mogelijk en 

wenselijk om de verschillende dimensies van een instelling 

bij elkaar te brengen. Niet alleen als “verzameld beeld”, maar 

ook als elkaars verklaring. Onderwijskwaliteit in samen-

hang met de kwaliteit van het bestuur en de staat van de 

gebouwen en de financiële positie. Daarnaast is het mogelijk 

om gericht in campagnes meer thematisch te kijken op het 

niveau van een individuele instelling, maar dat ligt dichter 

tegen ‘thematisch toezicht op instellingsniveau’. 

Handhavend –  

Informerend

Primair handhavend, vaststellen of op het niveau van de 

instelling gewerkt wordt conform de gestelde normen. Daar-

naast kan de informatie/het beeld per instelling openbaar 

gemaakt worden, zodat ouders of andere betrokkenen zich 

een beeld van de school kunnen vormen en dat kunnen mee-

wegen in hun handelen.
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Netwerkanalyse
Het kan daarnaast ook van belang zijn om een meer dynamisch beeld van 

de instelling te verkrijgen, waarbij gekeken wordt naar de toekomstige 

ontwikkeling van de school. Dat is niet realistisch voor alle scholen, maar 

het kan interessant zijn om voor een geselecteerde groep scholen te kijken 

hoe de school in het omliggende netwerk ligt en wat daarin de belangrijk-

ste krachten zijn. Hoe zijn de interacties en afhankelijkheden rondom de 

school en hoe werken die door in de kwaliteit en continuïteit van de 

instelling? Door een netwerkanalyse te maken kunnen de onderlinge 

interacties en afhankelijkheden tussen de verschillende stakeholders  

in kaart worden gebracht. Is er bijvoorbeeld sprake van waterbedeffecten, 

waarbij door het beleid van andere scholen in de omgeving (‘selectie aan 

de poort’) steeds meer zwakkere kinderen naar de school toestromen? En 

heeft dat mogelijk als gevolg dat steeds meer van de kansrijke kinderen 

uit de school wegtrekken, waardoor een school in een korte tijd wegzakt? 

Hoe staat de gemeente daar in en hoe staat het dan vervolgens met de 

financiële positie van de school, bijvoorbeeld om ondanks de moeilijkere 

doelgroep via nieuwbouw en andere investeringen het imago en de 

omgeving van de school te verbeteren? Dat is een onderzoek dat de 

Inspectie helpt om zijn positie richting de school te bepalen, maar het  

kan ook een vehikel voor de school zijn om eerder in het netwerk actief  

te worden. Bijvoorbeeld door het gesprek met omliggende scholen aan te 

gaan en voor de school belangrijke partijen (ouders, leraren, gemeente, 

maatschappelijk middenveld) eerder bij de school te betrekken. Dat kan 

ongelukken later mogelijk voorkomen. 
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Netwerkanalyse Invulling

Micro – Macro Micro: vanuit een bepaalde instelling kijken naar de verhou-

dingen in het netwerk van de school, om vanuit dat brede 

beeld te komen tot verklaringen en mogelijke oplossingen 

voor de problematiek (zwakte of kracht) van de instelling. 

Gezien de breedte van de analyse, betekent dit dat het instru-

ment selectief ingezet wordt, op instellingen waarvan het 

vermoeden bestaat dat de verklaring zich niet tot de grenzen 

van de instelling zelf beperkt.

Statisch –  

Dynamisch

Primair dynamisch. De opbrengst is niet de foto van hoe de 

instelling er nu voorstaat, maar een film van hoe het hiertoe 

gekomen is en wat op basis van de ontwikkelingen en ver-

houdingen in het netwerk de meest denkbare richtingen voor 

de toekomst zijn. Omdat het gaat om interacties in het net-

werk is dat onvoorspelbaar; daarom ligt het voor de hand om 

in mogelijke ontwikkelingsrichtingen te denken. 

Thematisch –  

Integraal 

Integraal: de kern van deze benadering is dat de school als 

instelling alleen begrepen kan worden als onderdeel van  

een dynamisch netwerk. Het beeld is dus integraal op twee 

manieren: onderdeel van het netwerk, maar ook ingepast in 

de ontwikkeling in de tijd. De instelling als organisatie nu, 

maar ook als opbrengst van de dynamiek die zich de afge-

lopen tijd heeft voorgedaan en als stap in een proces dat in  

de tijd ook weer doorgaat.

Handhavend –  

Informerend

Kan beide: in het voorbeeld van het toezicht op Ibn Ghaldoun 

– dat voor deze vorm model staat – was de analyse van het 

netwerk een belangrijke basis voor het uiteindelijk sluiten 

van de school. En om andere partijen in het netwerk rondom 

de instelling te bewegen om vergelijkbaar te handelen. Net-

werkanalyse levert informatie over houdbaarheid van een 

instelling op. Het kan ook meer informerend zijn, voor andere 

partijen in het netwerk (bijvoorbeeld ouders) of voor andere 

instellingen als les voor de eigen ontwikkeling. Gezien de 

zwaarte van de interventie ligt het voor de hand om deze in 

te zetten als handhaving mogelijk nodig is, maar het hoeft 

niet. 
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Stelselverantwoording
Het huidige stelseltoezicht kan worden opgevat als stelselverantwoording. 

Het is geen toezicht, maar het opmaken van de balans van hoe de middelen 

in het onderwijs in een bepaalde periode zijn omgezet in maatschappelijke 

opbrengsten. Hoe staat het onderwijsstelsel ervoor en wat speelt er op het 

niveau direct boven de individuele instellingen? Dat kan meer de vorm 

hebben van een foto – een rapportage van hoe het gaat en hoe het is – 

maar ook meer van een film; waar gaat het heen? In een te ontwikkelen 

stelselscan kunnen trends worden geïdentificeerd die belangrijk zijn voor 

de staat van het onderwijs, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de 

cito-scores over een bepaalde periode te analyseren. Zo ontstaat er een 

integraal beeld van de stelseldynamiek in Nederland. De Inspectie kan aan 

de hand van deze gegevens de Minister informeren over de kwaliteit van 

het onderwijssysteem in Nederland, die vanuit de eigen verantwoordelijk-

heid vervolgens kan bepalen of het nodig is om via overheidsbeleid maat-

regelen te treffen. Ook voor de Tweede Kamer is dit type informatie van 

groot belang, omdat het de mogelijkheid biedt om te sturen. Instellingen 

kunnen zo kennis nemen van wat elders in het onderwijsnetwerk speelt.22 
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Stelselverant-
woording

Invulling

Micro – Macro Macro: er wordt gekeken naar de ‘staat van het onderwijs’, naar de 

overall kwaliteit van het onderwijssysteem. Leren kinderen vol-

doende, is er voldoende basiskwaliteit, zijn de opbrengsten in lijn 

met de prioriteiten en de middelen. Dat kan ook gaan om het loka-

liseren van verschillen binnen het stelsel, bijvoorbeeld regionaal of 

naar schooltype. Dat gaat om verschillen tussen categorieën, niet om 

individuele instellingen. Veel van de informatie die hiervoor nodig is 

komt uiteraard wel van de individuele instellingen: om de staat van 

het stelsel op te stellen is informatie uit instellingen nodig. De vraag 

is of en in hoeverre de informatie over het geheel actief wordt inge-

zet om op het niveau van individuele instellingen te interveniëren: 

bijvoorbeeld door vanuit ‘de staat’ dwingende normen te formuleren 

en die op individuele instellingen te leggen.

Statisch –  

Dynamisch

Primair statisch. De opbrengst is een beeld van de staat van het on-

derwijs nu, in de afgesproken periode. Dat is een stilstaand beeld, 

bewust ingezet als doorsnede van het onderwijs. Tegelijkertijd is het 

natuurlijk geen geïsoleerd beeld en het is mogelijk om het proces zo 

in te richten dat vergelijking over de tijd mogelijk is. Dat betekent 

wel dat er per jaar niet teveel gevarieerd moet worden in wat op  

macroniveau gemeten wordt. 

Thematisch –  

Integraal 

Integraal: stelselverantwoording gaat in deze variant primair om een 

integraal beeld, ‘is het als geheel op orde’. Dat betekent dat er een 

overall-oordeel wordt gevraagd. Tegelijkertijd zijn daarin categorieën 

mogelijk, waarmee het beeld niet alleen meer gedifferentieerd maar 

ook meer relevant wordt. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat onder-

wijsopbrengsten over het geheel genomen toenemen, maar de perso-

neelshuishouding verslechtert. Of dat de financiële positie verbetert, 

maar de opbrengsten van het onderwijs afnemen. Dat soort invullin-

gen vergroot de waarde van een beeld op stelselniveau. 

Handhavend –  

Informerend

Informerend. Het is niet mogelijk om op stelselniveau te interveniëren. 

Het genereren van een beeld op het niveau van het geheel is bedoeld 

om anderen in kennis te stellen van de staat van het onderwijs. 

Zodat zij daar vervolgens over in debat kunnen treden en mogelijk 

consequenties aan kunnen verbinden. Zo kunnen op basis van een 

stelselverantwoording politieke prioriteiten veranderen of aanvul-

lende maatregelen worden genomen; dat is echter een ander soort 

gevolgtrekking dan het handhaven van een norm. In dat opzicht mag 

deze vorm ook geen ‘inspectietoezicht’ heten, het is een onderzoek 

door de inspectie.
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Thematisch toezicht
Op het niveau van het stelsel gaat het niet alleen om de optelsom van  

de afzonderlijke instellingen en de verbinding ertussen, maar ook om 

relevante thema’s die door anderen dan de onderwijsinstelling worden 

geagendeerd. Soms doen zich maatschappelijke gebeurtenissen of trends 

voor die om een meer specifiek antwoord vragen. Thematisch toezicht richt 

zich specifiek op kwesties die gesignaleerd worden buiten de onderwijsin-

stelling en kan zich richten op verschillende (bestuurlijke) schaalniveaus 

(schaaldifferentiatie). Het is heel goed mogelijk om per thema een relevante 

selectie van scholen te maken; soms regionaal, soms meer op achtergrond, 

soms op basis van omvang. Het thema kan meer statisch of toch meer 

dynamisch invulling krijgen. 

Een variant op dit thematisch toezicht is om één bepaalde instelling nader 

te onderzoeken, omdat daar een bepaald soort probleem speelt; denk aan 

examenfraude, een ruziënd onderwijsteam, of een slepend en frustrerend 

conflict in de bestuurskamer. Dat kunnen allemaal aanleidingen zijn om 

heel specifiek één instelling met een gerichte deelvraag te onderzoeken. 

Het gaat dan niet om de kwaliteit van het onderwijs als geheel, maar om 

een bepaald onderdeel waarvan de suggestie bestaat dat die nu of op 

termijn tot grote problemen in de school zal leiden. 

Een andere variant op dit thema is om een gebeurtenis te nemen die elders, 

op een andere school echt aan de orde was, en die te projecteren op een 

geselecteerde set scholen: “Stel dat er in uw klas sprake is van examenfraude, 

wat zou u dan doen?” Dat is geen toezicht in klassieke zin en het is de vraag 

of de Inspectie het oplegt of alleen maar aanbiedt, maar het kan een 

aanvulling zijn op het bestaande repertoire. 
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Thematisch  
toezicht

Invulling

Micro – Macro Medior: deze vorm begeeft zich tussen micro en macro in. Het 

gaat niet om alle instellingen, maar ook niet om een indivi-

duele school. Het onderzoek kijkt bijvoorbeeld naar regionale 

clusters, bepaalde typen instellingen, een gerandomiseerde 

steekproef, of juist heel select naar instellingen die bepaalde 

combinaties van eigenschappen hebben in hun individuele 

scores. Cruciaal is wel dat het niet leidt tot een beeld per indi-

viduele instelling, maar tot het beschrijven van een fenomeen 

(dat uiteraard op een aantal scholen gevonden wordt). Het 

fenomeen kan ook breder dan een school of het onderwijs 

zijn, waarbij het onderzoek meer gaat over de vraag hoe het 

fenomeen zich op de school voordoet en wat daarvan de ge-

volgen zijn.

Statisch –  

Dynamisch

Kan beide. Het onderzoek kijkt naar hoe het op dit moment 

is. Tegelijkertijd zal het voor veel fenomenen ook interessant 

zijn om te zien hoe de ontwikkeling over de tijd is geweest  

en wat belangrijke momenten of keerpunten daarin waren. 

Thematisch toezicht probeert fenomenen te begrijpen (wat 

is het) en te contextualiseren (waar komt het vandaan, waar 

past het in), en daarvoor is een meer dynamisch beeld  

behulpzaam.

Thematisch –  

Integraal 

Thematisch: de bedoeling is hier expliciet om niet naar alles  

te kijken, maar een doorsnede te maken van een bepaald 

fenomeen. Hoe breed de doorsnede is en wat er deel van  

uitmaakt, verschilt per thema. 

Handhavend –  

Informerend

Informerend. Er is geen grond voor handhaving, het gaat om 

onderzoek en niet om toezicht. De idee is dat de informatie 

die hiermee wordt vergaard de basis kan zijn voor handelen 

van anderen – van de beleidsmaker, ouders, gemeenten, of 

andere betrokkenen. Ook is het mogelijk dat vanuit thema-

tisch toezicht prioriteiten voor instellingstoezicht veranderen. 

Maar het is ook goed mogelijk dat de beleidsmatige gevolgen 

elders liggen, bij andere ministeries of bij andere partijen. 

De uitkomst kan zijn dat een fenomeen diepe invloed heeft 

op het onderwijs, zonder dat scholen er zelf iets aan kunnen 

doen.
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De verschillende vormen van toezicht kunnen als volgt worden samen-

gevat:

Vorm van  
toezicht

Object van toezicht Relevante kwesties Vorm van  
toezicht

Methode van toezicht Interventies

Instellings-
toezicht

School-besturen

Individuele scholen

Afzonderlijke oplei-

dingen

Een beeld verkrijgen over de in-

stelling aan de hand van:  

-  De opbrengsten zoals de eind-

toetsen in het basisonderwijs en 

examenresultaten;

-  Signalen zoals klachten en  

mediaberichtgeving;

-  Jaarstukken en financiële  

documenten. 

Instellings-
toezicht

Risicogericht toezicht Toekennen van verschillende 

toezichtarrangementen: 

- Basistoezicht; 

-  Aangepast toezicht kwaliteit;

-  Aangepast toezicht zeer zwakke 

kwaliteit;

-  Aangepast toezicht naleving;

-  Aangepast toezicht bij examens.

Openbaarmaking website  

Toezichtkader

Aanwijzing van de Minister met 

risico intrekking rijksbekostiging

Netwerk- 
analyse

Omringend netwerk 

van onderwijsinstel-

ling / opleiding

Bijv. gemeente,  

media, ouders,  

ministerie,  

andere scholen

Waterbedeffecten die in netwerk 

worden ervaren. Bijv. selectie aan 

de poort voor andere scholen

Financiële relatie met gemeente

Media-aandacht

Netwerk- 
analyse

In kaart brengen van 

onderlinge inter-

acties en afhankelijk-

heden van netwerk 

Early warnings verza-

melen in het netwerk

Een “panel” vormen vanuit het 

netwerk

Gemeenten aanspreken op  

kwaliteit besturen

Stelsel-verant-
woording

Optelsom instellings-

toezicht

Regio’s 

Trends en ontwikkeling van staat 

van onderwijs. Bijv. landelijke 

ontwikkeling cito-scores

Stelsel-verant-
woording

Analyse van gege-

vens uit instellings-

toezicht

Rapporteren aan Minister en 

andere actoren

Thematisch 
toezicht

Thema  

specifiek

Relevante thema’s voor het  

onderwijsstelsel. Bijv. pesten, 

bestuurlijk handelen, fraude

Thematisch 
toezicht

Thematisch toezicht Stresstest



Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht 29

Vorm van  
toezicht

Object van toezicht Relevante kwesties Vorm van  
toezicht

Methode van toezicht Interventies

Instellings-
toezicht

School-besturen

Individuele scholen

Afzonderlijke oplei-

dingen

Een beeld verkrijgen over de in-

stelling aan de hand van:  

-  De opbrengsten zoals de eind-

toetsen in het basisonderwijs en 

examenresultaten;

-  Signalen zoals klachten en  

mediaberichtgeving;

-  Jaarstukken en financiële  

documenten. 

Instellings-
toezicht

Risicogericht toezicht Toekennen van verschillende 

toezichtarrangementen: 

- Basistoezicht; 

-  Aangepast toezicht kwaliteit;

-  Aangepast toezicht zeer zwakke 

kwaliteit;

-  Aangepast toezicht naleving;

-  Aangepast toezicht bij examens.

Openbaarmaking website  

Toezichtkader

Aanwijzing van de Minister met 

risico intrekking rijksbekostiging

Netwerk- 
analyse

Omringend netwerk 

van onderwijsinstel-

ling / opleiding

Bijv. gemeente,  

media, ouders,  

ministerie,  

andere scholen

Waterbedeffecten die in netwerk 

worden ervaren. Bijv. selectie aan 

de poort voor andere scholen

Financiële relatie met gemeente

Media-aandacht

Netwerk- 
analyse

In kaart brengen van 

onderlinge inter-

acties en afhankelijk-

heden van netwerk 

Early warnings verza-

melen in het netwerk

Een “panel” vormen vanuit het 

netwerk

Gemeenten aanspreken op  

kwaliteit besturen

Stelsel-verant-
woording

Optelsom instellings-

toezicht

Regio’s 

Trends en ontwikkeling van staat 

van onderwijs. Bijv. landelijke 

ontwikkeling cito-scores

Stelsel-verant-
woording

Analyse van gege-

vens uit instellings-

toezicht

Rapporteren aan Minister en 

andere actoren

Thematisch 
toezicht

Thema  

specifiek

Relevante thema’s voor het  

onderwijsstelsel. Bijv. pesten, 

bestuurlijk handelen, fraude

Thematisch 
toezicht

Thematisch toezicht Stresstest
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Naar een dynamischer verbinding tussen  
 
stelsel- en instellingstoezicht

De verbinding tussen stelsel  en instellingstoezicht vraagt om meer dan 

een gedetailleerder Onderwijsverslag. Onze uiteenzetting laat zien dat  

er een grote variëteit aan vormen mogelijk is die zich richt op het tussen-

niveau: tussen het stelsel als geheel en elke instelling afzonderlijk bevindt 

zich een interessant domein voor de onderwijsinspectie, waar men 

betekenisvolle uitspraken kan doen over hoe het onderwijs zich ontwik-

kelt. Ons pleidooi hier is om het stelseltoezicht niet zozeer in te richten als 

het tegenovergestelde van het instellingstoezicht, namelijk ‘alle scholen 

bij elkaar’ in plaats van één school op zich. In plaats daarvan kan het 

stelseltoezicht inzicht geven in de rol van netwerken rondom scholen, de 

bredere regionale context waarin scholen zich bevinden, en de dynamiek 

die zich over tijd en plaats heen voordoet in scholen. Een dergelijke vorm 

van toezicht sluit beter aan op de maatschappelijke behoefte achter de 

vraag om stelseltoezicht. Let wel, ons pleidooi is niet om te stoppen met 

het Onderwijsverslag en niet meer op stelselniveau te rapporteren. Dat 

kan allemaal blijven bestaan. Wij stellen voor om daar andere vormen 

naast te plaatsen, andere analyseniveaus aan toe te voegen, en zo het 

inzicht in onderwijsopbrengsten en in trends en ontwikkelingen in het 

onderwijsveld te verbeteren.

Het verbreden van mogelijke toezichtvormen is voor de Inspectie van het 

Onderwijs een strategische opgave. Het is niet zozeer het ontwikkelen van 

een nieuw instrument – of een extra rapport –, het gaat om de vraag hoe 

de Inspectie zich wil positioneren? Is de Inspectie er om bij te dragen aan 

de kwaliteit van onderwijsinstellingen, door meer adviserend op te treden 

over de mogelijkheden voor verbetering binnen een instelling? Of is de 

Inspectie er vooral om op te treden naar de samenleving, door controle-

rend toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs? De meer recente 

beleidsstukken van de Onderwijsinspectie laten zien dat de Inspectie zich 

breder wil richten dan alleen de instelling zelf. De verwachting is dat in de 

komende jaren het toezicht van de Inspectie langzamerhand verschuift  

op het spectrum van een statisch beeld van instelling en stelsel, naar een 

dynamisch beeld in de relatie tussen beide. Niet door meteen naar het 

andere extreme te gaan, maar daar gebruik te maken van de verschillende 

mogelijkheden van het continuüm tussen instelling en stelsel. De Inspectie 

richt zich dan niet meer alleen op de onderwijsinstelling zelf, maar trekt 

4



32 Vorm geven aan inhoud

het toezicht breder door zich ook te richten op de context van de school 

door bijvoorbeeld te kijken naar de leerlingenpopulatie en de huisvesting, 

maar ook naar andere ontwikkelingen in het netwerk van de school. Wat 

gebeurt er bijvoorbeeld met de ontwikkeling van brede scholen, waarin 

onderwijsopbrengsten moeilijk los kunnen worden gekoppeld van maat-

schappelijke opbrengsten van de school in het lokale netwerk – en van de 

beperkende factoren van dat lokale netwerk.

Een dergelijke verbreding van het perspectief doet recht aan de gedifferen-

tieerdheid en de lokale context van onder wijsinstellingen. Tegelijkertijd 

roept die verandering de vraag op wie dan eigenlijk de adressant van de 

uitkomsten van het toezicht op dit ‘tussenniveau’ is? Bij een onderzoek 

naar een specifieke instellingen of onderwijsbestuur is de adressant 

duidelijk zichtbaar, maar bij de andere vormen die meer boven de instel-

ling uitstijgen is de adressant minder vanzelfsprekend. Zo is de adressant 

van het huidige Onderwijsverslag de Minister van ocw. Het Onderwijsver-

slag is expliciet bedoeld om binnen de Kamer het debat te entameren.  

Een vorm van toezicht die zich meer richt op het niveau tussen instelling 

en stelsel heeft echter betrekking en relevantie voor veel meer partijen. 

Het raakt veel andere actoren in het onder wijsstelsel ook. Daarom ligt  

het voor de hand om ook andere partijen aan te spreken zoals onderwijs-

besturen, gemeenten en provincies. Ook als de Inspectie geen formele 

interventiemogelijkheden heeft ten opzichte van deze andere partijen in 

het stelsel, zijn er mogelijkheden om deze partijen in zekere zin te sturen. 

Door betekenisvolle informatie aan het systeem toe te voegen kan de 

Onderwijsinspectie bijdragen aan ontwikkeling binnen het systeem. 

Alleen al het aanspreken van een gemeente kan op lokaal niveau doorwer-

king hebben. Denk bijvoorbeeld aan het in regionale of lokale maatschap-

pelijke netwerken rondom onderwijsinstellingen bespreken van analyses. 

Of het bijeen brengen van nieuwe netwerken rondom thema’s die in 

bepaalde groepen onderwijsinstellingen zichtbaar zijn, om ervaringen te 

delen en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Als de Onderwijs-

inspectie in zijn onderzoek en analyses het niveau opzoekt tussen de 

individuele instelling en het stelsel als geheel, dan ligt het voor de hand 

om ook de bespreking van die analyses naar een dergelijk tussenniveau  

te brengen. Niet om een “extra laag” te creëren, maar om een voor die 

specifieke problematiek relevant platform voor gesprek te creëren. Voor 

veel kwesties in het onderwijs is het Parlement een stap te hoog en te 

abstract, de individuele instelling een stap te laag en te concreet en de 

sectorraden een stap te sectoraal. Nieuwe platforms en gespreksvormen 

passen daarom goed bij deze ontwikkeling.
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Het nadenken over andere vormen van toezicht gaat niet alleen over 

toezichtsystematiek en strategische oriëntatie. Het is altijd verbonden met 

organisatieontwikkeling. Elke wijziging in het toezicht roept vragen op 

voor het gebruikelijke handelingsrepertoire van inspecteurs, de indeling 

van de organisatie, de bestaande protocollen en werkwijzen, en de manier 

waarop mensen en middelen worden gealloceerd. Toezicht op het hier 

beschreven tussenniveau brengt veranderingen met zich mee. Het vraagt 

om een andere professionaliteit en een andere organisatie van het 

toezicht. Het aanspreken van onderwijsbesturen of het aangaan van 

gesprekken met partijen in het netwerk vergt andere vaardigheden dan 

het bevra gen van de gemeenten die een formele verantwoordelijkheid 

hebben voor de huisvesting van de school. Het vraagt om een verbreding  

van de kennis. Niet alleen over de organisatie van de onderwijsinstelling, 

maar ook over de wijze waarop de instelling opereert in het omliggende 

netwerk. Het vraagt om vaardigheden om het netwerk te kunnen binden, 

korte lijntjes met relevante stakeholders te creëren, de onderlinge dyna-

miek in te schatten, etc. Niet als vervanging van het bestaande vak, maar 

als aanvulling op de huidige professionaliteit van de inspecteurs die al de 

nodige kennis en ervaring hebben over het uitvoeren van het toezicht op 

de instelling zelf. Als het toezicht meer verplaatst naar het niveau van het 

netwerk rondom de scholen en de maatschappelijke dynamiek, dan is het 

nodig om ook de competenties en werkwijzen te ontwikkelen die daarbij 

horen.

Hetzelfde geldt voor het soort analyse en interventies dat op dit tussen-

niveau passen. Het aanspreken van andere actoren op hun verantwoorde-

lijkheid – zoals gemeenten is al een flinke interventie op zich, maar er zijn 

meer mogelijkheden. Een andere vorm van analyse en interveniëren is  

het uitvoeren van een “stresstest”, waarbij niet de voorgaande prestaties 

centraal staan maar de bestendigheid voor de toekomst. Ook kan door het 

maken van verbindingen tussen school en omliggend netwerk een betere 

inschatting gemaakt worden van het ontwikke lingspatroon van de school, 

en de risico’s daarin: dat gaat niet zozeer om de vraag hoe het met het 

onderwijs in een bepaalde omgeving is, maar hoe die omgeving zich 

ontwikkelt, waar het heen gaat, hoe snel, en welke risico’s zich daarin 

mogelijk voordoen. Van inspecteurs vraagt dit een grote verandering: het 

verbinden van gebeurtenissen door de tijd, het inschatten van patronen 

en bestendigheid voor de toekomst en het leggen van verbanden tussen 

niveaus. Daarbij worden bestaande normen minder bruikbaar, is de 

informatie “zachter” en wordt het proces meer zoekend in plaats van 

vaststellend.
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Voor de dagelijkse praktijk van inspecteurs zal dit dus zeker gevolgen 

hebben. Door het stelseltoezicht te verbreden met andere vormen van 

analyse en interventie, zullen voor inspecteurs ook andere contacten, 

zoals gemeenten of provincies, belangrijk worden. Het maken van ver-

bindingen tussen plekken en niveaus wordt dan een onderdeel van de 

professionaliteit. Maar ook in de analyse zelf kunnen veranderingen 

optreden. Door in het toezicht te schakelen tussen niveaus, is ook een 

meer dynamische vorm van toezicht mogelijk. In scholen kunnen vroege 

signalen van systeembrede ontwikkelingen worden ontdekt.

In het omliggende netwerk zijn allerlei factoren van invloed op de toe-

komst van de scholen in dat netwerk en op het onderwijs in dat gebied of 

die sector. Zijn dergelijke ontwikkelingen onderdeel van de analyse te 

maken? Om te kunnen schakelen tussen die niveaus moet de inspecteur 

nog steeds aankloppen op de schooldeuren, maar zijn ook andere activi-

teiten van belang en moeten ook andere deuren worden geopend.

Het toezicht herijken is zo bezien niet alleen een kwestie van het bepalen 

van een nieuwe focus in het toezicht, maar brengt ook organisatieverande-

ring met zich mee. Anders werken, met aanvullende vormen, betekent ook 

een aanpassing van het Jaarwerkplan bijvoorbeeld. Het vraagt om het 

ontwikkelen van andere toezichtmethoden, andere wijzen van rapporteren 

en het aantrekken van inspecteurs met andere vaardigheden dan tot nu 

toe gewend was. Voor de Onderwijsinspectie is het van belang om daar-

over na te denken in de verdere ontwikkeling van het onderwijstoezicht.

In dit essay hebben we een aantal van de opties beschreven voor focus op 

het domein tussen het stelsel als geheel en de individuele instelling op 

zich. Voor ons is dat tussenniveau niet zozeer een kwestie van aantallen: 

het gaat niet om iets meer dan één school en iets minder dan alle scholen. 

Het gaat om het zoeken naar relevante niveaus voor analyse: soms thema-

tisch, soms regionaal, soms maatschappelijk, soms gericht op een concrete 

doelgroep. Maar het gaat ook om focus: niet statisch maar dynamisch, niet 

de school maar het omliggende netwerk, het onderwijs niet op zich maar 

als onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen. En om de aard van de 

analyse: vaststellen van de ‘staat’ of het zoeken naar de mogelijke richting? 

Het meten van de voortgang of het in beeld brengen van de onderliggende 

patronen en ontwikkelingen die nog ongezien blijven? Dat zijn grote 

vragen, die we hier maar ten dele beantwoord hebben, maar die kunnen 

bijdragen aan het strategisch gesprek over het toezicht. Wij hopen dat 

onze schets van de mogelijke variëteit keuzes over de inrichting van het 

tussenniveau in het onderwijstoezicht dichterbij brengen.
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Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 

1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 

de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot  

de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  

Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  

de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  

de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  

de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  

de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 

geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 

het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te 

dragen aan een hoogwaardig openbaar bestuur. De opleidingen 

van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde didactische 

concepten, een excellent docentenkorps van topwetenschappers 

en vooraanstaande professionals uit de praktijk en intensieve en 

kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden een mix van 

cognitieve verdieping, theoretische en professionele reflectie, oefening 

in professionele en persoonlijke competenties, toepassing van kennis  

en inzichten in complexe advies- en onderzoeksopdrachten. De 

opleidingen zoeken de grenzen van weten en kunnen op en dagen  

de deelnemers uit hetzelfde te doen. 

De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut 

voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil  

de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar 

bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 

vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende 

verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en  

over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die 

domeinen. De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door 

opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook  

aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en 

professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor  

gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. 

De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke 

en professionele publicaties. 
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