
Hoe voert u dat als vrijwillige bestuurder?

HET GESPREK MET 

DE INSPECTIE 
VERNIEUWD TOEZICHT ONDERWIJSINSPECTIE: HOE VOERT 

U ALS VRIJWILLIG BESTUURDER HET INSPECTIEGESPREK?



Wat is úw verhaal bij 
             het inspectiebezoek?
Vanaf 1 augustus 2017 houdt de Inspectie van het Onderwijs op een nieuwe manier 

toezicht op het onderwijs. Uw bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit 

op de scholen en wordt daar op aangesproken. Het vernieuwde toezicht begint én 

eindigt bij het bestuur.  Met name bij eenpitters zal dit tot vragen leiden. Hoe voer ik als 

vrijwillig bestuurder het gesprek met de inspectie? Mag de directeur daarbij betrokken 

worden? Welke waarden zijn op onze school van belang? Hebben we voldoende zicht 

op de kwaliteit van de school?  En hoe presenteren we dat helder aan de inspectie?
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g.vonk@vgs.nl | (0180) 44 26 44

Neem contact met ons op voor een afspraak

Begeleiding
Driestar educatief, KOC Diensten, VBSO  en VGS stomen bestu-

ren en directeuren klaar voor het nieuwe inspectiebezoek. In één 

dagdeel brengen we u op de hoogte van theorie én praktijk van het 

vernieuwde toezicht en trainen we u in het gesprek met de inspectie.

Doelen van deze begeleiding:

  •  Informeren

           U bent ervan op de hoogte hoe het nieuwe toezicht vorm           

           gegeven wordt en hoe u de ruimte benut die gegeven wordt 

           binnen het nieuwe Onderzoekskader.

  •  Presenteren

           Uw bestuur wordt bevraagd op Onderwijsresultaten, 

           Kwaliteitszorg en ambities en Financieel beheer. U traint                       

           aan de hand van de praktijk hoe u de specifieke kwaliteiten  

           van uw school kunt aantonen.

  •  Reflecteren
           U reflecteert op sterkten en zwakten in het besturen van de 

           school. U weet welke vragen nog beantwoord moeten wor-

           den op uw school om goed voorbereid te zijn op het bezoek.

Deze begeleiding is bedoeld voor besturen en directeuren. De 

verantwoordelijkheid voor besturen wordt weliswaar groter, maar 

de rol van directeuren blijft bij het inspectiebezoek zeker ook van 

belang. Maak daarom gezamenlijk gebruik van deze begeleiding.


