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0.1 VOORWOORD 

 

Dit is het onderzoeksrapport ‘De bloei van het onderwijs’ dat gaat over toezicht op het 

basisonderwijs in Nederland. Het onderzoek achterhaald een verband tussen het beeld dat docenten 

hebben van de onderwijsinspectie en de mate waarop de inspectie in staat is het handelen van 

docenten te beïnvloeden. Uit dit onderzoek blijkt er een klein verband tussen beide onderdelen te 

bestaan. Dit rapport laat zien hoe tot deze probleemstelling gekomen is en welke manieren van 

onderzoek gekozen zijn om tot de uiteindelijke conclusies te komen. 

 

Dit rapport heet ‘De bloei van het onderwijs’. Deze titel werd gevonden in het boek van Elte (1988) 

“Van het toezicht op het onderwijs”. De titel is gekozen omdat het een positieve uitstraling heeft en 

dat is misschien wel wat het onderwijs in Nederland nodig heeft. 

 

Veel leesplezier! 

 

Geertruidenberg, 23 april 2010, 

 

Kevin van Oort 

Bachelorstudent Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap  

(Universiteit Utrecht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de totstandkoming van dit onderzoeksrapport is er dank voor:  

 

Sebastiaan Steenman, begeleider Universiteit Utrecht 

Voor het begeleiden, ondersteunen en feedback geven op dit onderzoek. 

 

Gerben Horst, beleidsmedewerker CNV-Onderwijs 

Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker CNV-Onderwijs 

Voor hun medewerking aan de verspreiding van de enquêtes die de basis vormen voor dit onderzoek. 

 

De Inspectie van het Onderwijs 

Voor het introducerende interview welke is gebruikt bij het opstellen van de enquête 

 

De basisschool die heeft meegewerkt aan de pre-test 

Voor het houden van de pre-test van de enquête om zo de enquête in de praktijk uit te proberen. 
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0.2 INHOUDSOPGAVE 
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1.1 INLEIDING 

 

Het basisonderwijs is belangrijk! Het legt een basis voor de ontwikkeling van kinderen tot 

volwaardige burgers in onze maatschappij. Het leert ze omgaan met andere kinderen en geeft hen de 

basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal. Het draagt bij aan hun manier van denken en 

bereidt hen voor op hun verdere schoolloopbaan. Er is de laatste jaren veel te doen over het 

onderwijs in ons land. Kinderen zouden niet genoeg kennis hebben als zij de basisschool verlaten. Zo 

zijn kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan zijn steeds minder goed in 

rekenen en taal.1 Vanuit de overheid is er de laatste tijd extra aandacht voor rekenen en taal in het 

onderwijs; Het ministerie van OCW stelt nieuwe referentiekaders op over het niveau dat leerlingen 

moeten beheersen wanneer zij de basisschool verlaten.2 De aandacht die de overheid geeft aan deze 

vakken, zegt ons ook iets over het huidige niveau. In het rapport ‘over de drempels met taal en 

rekenen’ uit 2008 staat een advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Deze 

groep onderzoekers geeft aan dat de zorgen die er zijn wat betreft het reken- en taalniveau, gegrond 

zijn. Met name op het gebied van taal loopt het niveau terug.3  De regering heeft aan de hand van dit 

rapport een actieplan opgesteld om het taal- en rekenniveau van kinderen ook in de toekomst op 

peil te houden. In 2014 wil de overheid dat kinderen op middelbare scholen tijdens hun eindexamen 

een examen in rekenen en taal maken om het niveau van leerlingen omhoog te krijgen. De basis van 

rekenen en taal is terug te vinden in het basisonderwijs.  

 

Deze inleiding laat zien dat de kwaliteit van het basisonderwijs onder druk staat. De overheid 

probeert hier verandering in te brengen. Maar hoe heeft het zover kunnen komen? In Nederland 

wordt er toezicht gehouden op het basisonderwijs. Dit toezicht is in handen van de 

onderwijsinspectie. 

 

Onderwijsinspectie 

De inspectie moet erop toezien dat de basisscholen voldoen aan de eisen welke de overheid aan hen 

stelt. Nu de overheid in Nederland dus nieuw en scherper beleid ontwikkelt op het gebied van 

rekenen en taal, is het de taak van de onderwijsinspectie om toezicht te houden op het naleven van 

dit vernieuwde beleid. De inspectie zorgt ervoor dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun 

kinderen naar een school kunnen gaan die goed onderwijs kan waarmaken. Op de site van de 

Nederlandse onderwijsinspectie wordt dit doel als volgt omschreven: 

 

“Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende 

kwaliteit aanbiedt. De inspectie 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.” 4 

 

 

                                                             
1 Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (2008), pagina 7 

2 Ministerie van OCW (2010) 
3 Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (2008), pagina 5 

4 Inspectie van het Onderwijs (2010) 
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Dit doel suggereert dan ook dat de onderwijsinspectie invloed kan uitoefenen op het handelen van 

de docenten en daarmee invloed heeft op de uiteindelijke kwaliteit van het basisonderwijs. 

Vanuit de publieke verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording van docenten, 

misschien indirect, aan de onderwijsinspectie zou de inspectie dan ook invloed moeten hebben op 

het handelen van docenten. Is dit ook zo? Is hetgeen dat gezegd is aan het begin van deze inleiding 

een teken dat de onderwijsinspectie te weinig invloed heeft op het handelen van docenten? 

 

Docenten 

De docenten die werkzaam zijn op een basisschool in Nederland dragen bij aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Hun handelen in de praktijk geeft vorm aan het onderwijs. In Amerika laat de No Child Left 

Behind (NLCB) act zien dat men de leraar een grote rol toeschrijft als het gaat over de kwaliteit van 

het onderwijs.5 De leraar is van grote invloed op wat leerlingen in hun basisschoolperiode 

meekrijgen. De wet van de regering Bush gaat verder ook over het opleiden van leraren. Ook 

verantwoordelijkheid en accountability komen naar voren. Metingen moeten zorgen dat de kwaliteit 

gewaarborgd blijft.6 

 

Ook docenten in Nederland hebben een publieke functie en zullen dan ook verantwoording moeten 

afleggen voor hun werk. Aan de ene kant doen zij dit aan alle belanghebbenden en betrokkenen 

zoals ouders etc in bijvoorbeeld gesprekken. Aan de andere kant doen zij dat doordat hun 

basisschool wordt gecontroleerd en geïnspecteerd.7 Er wordt toezicht gehouden om de kwaliteit van 

het basisonderwijs op peil te houden. De vraag die hierbij om de hoek komt kijken is of de inspectie 

in staat is genoeg invloed uit te oefenen op het handelen van deze docenten. Deze beïnvloeding is 

nodig om invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland. 

 

Beeld van inspectie 

Een toezichthouder die inspecties uitvoert op het werkgebied van een docent roept uiteraard ook 

een beeld op bij deze beroepsgroep. Hoe kijken leraren tegen een onderwijsinspectie aan? Er zijn 

verschillende beelden denkbaar: zien ze het als leermoment of juist als bedreiging, vinden ze de 

inspectie nuttig of zien ze de inspectie liever gaan dan komen? Deze beelden zouden van invloed 

kunnen zijn op hoe de leraar aandachtspunten, aangedragen door de inspectie, in de praktijk 

implementeert. Deze implementatie geeft dan weer aan in hoeverre de onderwijsinspectie invloed 

heeft op het handelen van docenten. Zouden deze beelden een verklaring kunnen geven voor de 

(mogelijk lage) invloed van de inspectie op het handelen van de docenten? Dit is dan ook juist de 

relatie die dit onderzoek beoogt boven tafel te krijgen: zijn beelden over de inspectie van invloed op 

het handelen van de docent in het klaslokaal? 

 

Als we kijken naar het grote geheel dan zien we twee zaken die van belang zijn: de kwaliteit van het 

basisonderwijs en de inspectie die toezicht moet houden op de scholen die de kwaliteit moeten 

leveren. We zagen ook dat de kwaliteit op sommige vlakken, zoals rekenen en taal, onder druk staat.  

 

                                                             
5 U.S. Department of Education (2002), pagina 57 

6 U.S. Department of Education (2002), pagina 146 
7 Vijlder & De Jager (2005), pagina 185 
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Hoe kan dit gebeuren terwijl er een instelling is die toezicht moet houden op de kwaliteit van het 

onderwijs en dus ook op de kwaliteit van bijvoorbeeld rekenen en taal? Het roept de vraag op of de 

inspectie wel invloed kan uitoefenen op het handelen van docenten. Dit is van belang omdat 

docenten het dichtst bij de leerling staan en dus een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Daarbij is het ook van belang te kijken naar wat van invloed is op de mate waarop de 

inspectie in staat is het handelen van docenten te beïnvloeden.  

 

De inspectie vermoedt dat leraren een negatief beeld hebben van de inspectie.8 Dit terwijl veel van 

hen nooit in direct contact komen met de onderwijsinspectie. De inspectie heeft namelijk 

voornamelijk contact met de directie van een basisschool, niet zozeer met leraren zelf. De directie is 

de schakel tussen onderwijsinspectie en de basisschool. Zij bepaald voor een deel wat de leraren van 

de onderwijsinspectie meekrijgen. Een onderzoek naar de rol van de directie zou voor een 

vervolgonderzoek een optie zijn. Desondanks dat de directie tussen de leraren en inspectie instaat, 

hebben deze docenten een algemeen beeld bij de inspectie wat van invloed kan zijn op hun 

handelen.9  

 

Er is een roep van leraren om verandering in de manier waarop de onderwijsinspectie haar toezicht 

houdt. Er zou een bredere focus moeten komen; nu zien leraren dat er juist een steeds smallere 

focus komt. Het toezicht zou tekort doen aan de omvangrijke taak die een leraar in het 

basisonderwijs heeft. De inspectie kijkt te vaak alleen naar onderdelen en niet naar het plaatje van 

de leraar in zijn geheel.10 

 

We zien hier uitspraken van de onderwijsinspectie gevolgd door uitspraken van een groep leraren in 

het basisonderwijs. De leraren hebben een niet al te positief beeld van het toezicht dat er op ‘hun’ 

onderwijs wordt gehouden. En juist de inspectie verwacht dat de leraren dit beeld hebben. Draagt 

een beeld, in dit geval negatief, bij, of juist niet, aan de invloed die de inspectie heeft op het 

handelen van een leraar in het eigen klaslokaal? Zijn de leraren die een negatief beeld hebben van de 

inspectie nog wel te bereiken door de inspectie? 

 

De relatie tussen inspectie en docent is een verantwoordingsrelatie en vindt plaats in het grotere 

geheel van publieke verantwoording. De onderwijsinspectie als forum (zal in het theoretisch 

hoofdstuk verder worden uitgewerkt) wil invloed uitoefenen op de aan haar verantwoording 

verschuldigde actor. Hoe kijkt de actor tegen haar forum aan en voelt zij wel de behoefte om zich 

tegenover de onderwijsinspectie verantwoording af te leggen? Dit onderzoek laat zien hoe deze 

verhouding in de praktijk bestaat en of het beeld dat een actor heeft van het forum van invloed is op 

de mate waarop het forum het handelen van de actor kan beïnvloeden.  

 

 

 

 

                                                             
8 Inspectie van het Onderwijs (2010), interview 25-02-2010 
9 Inspectie van het Onderwijs (2010), interview 25-02-2010  

10 Leraren & directeuren in het basisonderwijs (2010), vertrouwelijk document 



                         DE BLOEI VAN HET ONDERWIJS | ONDERZOEKSRAPPORT  

7 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

 

Om tot de onderzoeksvraag te komen is het van belang te kijken naar de kernwoorden die relevant 

zijn binnen het onderzoek.  

 

We hebben al gezien dat we op zoek zijn naar een link tussen de drie kernwoorden.  

Onderwijsinspectie – Beeld van inspectie –  basisschooldocenten - Handelen van docenten 

 

Onderwijsinspectie 

Beeld van inspectie Basisschooldocenten 

Beïnvloeding handelen van docenten 

 

De onderwijsinspectie probeert invloed uit te oefenen op het handelen van docenten. Deze zelfde 

docenten hebben een bepaald beeld van de inspectie. Dit beeld van de inspectie zou van invloed 

kunnen zijn op de mate waarop de inspectie in staat is het handelen van de docenten te beïnvloeden.  

 

Bij onderwijsinspectie hebben we het over de instelling die in Nederland de kwaliteit van het 

basisonderwijs bewaakt en daarop toeziet. Zij zien erop toe dat docenten hun publieke 

verantwoordelijkheid goed invullen en proberen de scholen en docenten te sturen in de richting die 

de wet- en regelgeving aangeven. 

 

Bij het beeld van de inspectie moeten we denken aan de mening die docenten in het basisonderwijs 

hebben van deze toezichthoudende instelling. Ook kijken we naar de relatie tussen inspectie en 

leraar en wat men van de inhoud van de inspectie vindt. Na het theoretisch kader zullen deze 

onderdelen verder worden geoperationaliseerd. 

 

Ten derde gaat het over de invloed van de inspectie op het handelen van de docenten. Welke invloed 

heeft het beeld dat zij van de onderwijsinspectie hebben hierop?  

 

Vanuit deze drie kernwoorden stellen we de volgende probleemstelling op: 

 

“Wat is de relatie tussen het beeld dat docenten in het basisonderwijs van de onderwijsinspectie 

hebben en in hoeverre docenten door dit toezicht worden beïnvloed in hun handelen in de 

praktijk?”  
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Deelvragen 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we het onderzoek verdelen in een aantal 

subvragen.  

 

“Wat zegt de literatuur over beelden die docenten hebben van de onderwijsinspectie” 

 

“Wat zegt de literatuur over het beïnvloeden van handelen van docenten door de inspectie? 

 

“Wat is het beeld dat docenten in het basisonderwijs van de onderwijsinspectie hebben?” 

 

“In hoeverre worden docenten door het toezicht op het basisonderwijs beïnvloed in hun handelen in 

de praktijk?” 

 

Er wordt afwisselend gesproken over onderwijsinspectie, toezicht en inspectie. Al deze begrippen 

staan voor het toezicht dat wordt gehouden door de onderwijsinspectie en gaat over, wanneer we 

het over het beeld hebben, over het algemene beeld dat docenten hebben bij de onderwijsinspectie 

als toezichthouder. Ook de invloed op het handelen van docenten gaat over welke invloed de 

onderwijsinspectie als instelling heeft op het handelen van docenten in de praktijk. 
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2.1 THEORIE 

 

Kwaliteit van onderwijs is van veel variabelen afhankelijk. Zo is te bedenken dat de kwaliteit wordt 

beïnvloed door de faciliteiten die een basisschool te bieden heeft. Ook zijn keuzes die scholen maken 

in hun lesaanbod bepalend voor het uiteindelijke resultaat van de school en haar leerlingen. 

Docenten in het basisonderwijs, wie in direct contact staan met de leerlingen, zijn de bepalende 

factor als het gaat om de kwaliteit van de lessen die de leerlingen bijwonen. En dus zeker op 

kennisgebied is de leraar van grote invloed op wat een leerling in zijn basisschooltijd meekrijgt. De 

onderwijsinspectie is de instelling die toeziet op de kwaliteit in dit basisonderwijs. Heeft de inspectie 

invloed op het handelen van de basisschoolleraar?  

 

In dit theoretisch kader zal in worden gegaan op algemene theorie over publieke 

verantwoordelijkheid, de onderwijsinspectie, beelden van deze inspectie en de invloed die de 

inspectie heeft op het handelen van docenten in het basisonderwijs. Publieke verantwoordelijkheid 

is de sfeer waarin dit onderzoek zich bevindt. Het gaat over leraren die een functie uitoefenen en die 

daar op één of andere manier verantwoording voor moeten afleggen. Deze verantwoording is in het 

basisonderwijs, naast verantwoording aan de directie, geregeld via de onderwijsinspectie. Nadat 

publieke verantwoordelijkheid is besproken zoomen we wat verder in op de onderwijsinspectie en 

haar manier van functioneren om deze publieke verantwoordelijkheid vorm te geven. Doormiddel 

van bestaande onderzoeken en theorieën zal worden toegewerkt naar het duidelijk maken wat voor 

beelden docenten van een onderwijsinspectie kunnen hebben en welke onderdelen van belang 

kunnen zijn in een goede relatie tussen inspectie en leraar/basisschool.  

 

Publieke verantwoording 

‘Mensen die een overheidsfunctie bekleden en in de publieke sfeer opereren zullen zich steeds 

rekenschap moeten geven van de gevolgen van dit optreden voor anderen en voor het algemeen 

belang. Dit lijkt een innerlijke rem op hun handelingsvrijheid te zetten, maar waarschijnlijk is het beter 

te spreken van een vrijheid met een extra dimensie.’11 Dit citaat komt uit de inleiding van het boek 

‘publieke verantwoordelijkheid’ onder redactie van Groenveld en Van Schie. De inleiding is ook door 

hen geschreven. Het citaat geeft precies aan waar het bij een leraar zijn om draait. De leraar opereert 

in de publieke ruimte en dient het algemeen belang. Hij zal verantwoording moeten afleggen en 

wordt dus zijn vrijheid ingeperkt tot een vrijheid met een extra dimensie. De extra dimensie is het 

besef van een bekleder van een publieke functie dat hij een publieke taak vervuld en daarvoor 

bijdraagt aan het algemeen belang en daarmee dus het besef heeft dat hij ook verantwoording 

schuldig is aan de maatschappij. Het heeft te maken met het verantwoordelijkheidsbeginsel waarbij 

door aan de ene kant verantwoordelijkheid te nemen je je eigen vrijheid vergroot, maar aan de 

andere kant, en daar gaat het in dit geval om, wordt je vrijheid beperkt omdat er grenzen aan de 

persoonlijke vrijheid ontstaan doordat je verantwoordelijkheid draagt.12  Groenveld en Van Schie 

spreken over nog een ander soort verantwoording, een meer zakelijke regeling zoals ze dat noemen. 

Het is een verantwoordelijkheid waarbij duidelijk is wat de taakverdeling is in het openbaar bestuur 

                                                             
11 Groenveld & Van Schie (1998), pagina 2 

12 Jetten (1998), pagina 45 
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en wie waarop kan worden aangesproken. 13 De vertaling naar het basisonderwijs kan worden gezien 

in het toezicht dat wordt gehouden door de onderwijsinspectie. Immers, de inspectie heeft een 

beeld van wat de taken van een leraar volgens de wet zouden moeten zijn en waaraan een school 

zou moeten voldoen. De inspectie houdt toezicht om te controleren of het basisonderwijs ook 

daadwerkelijk aan deze dingen voldoet. Het is in dit geval dus een zakelijke manier van 

verantwoording, waarbij duidelijk is wie, waarop kan worden aangesproken.  

 

Voortbordurend op deze twee vormen van verantwoordelijkheid: persoonlijk richting de 

maatschappij (vrijheid met een extra dimensie) en maatschappij richting de persoon (zakelijke 

verantwoording), kan ook Bovens hier aanhaken met zijn omschrijving van verantwoording, 

doormiddel van een relatie tussen actor en een forum.14 Er is sprake van verantwoording wanneer de 

actor zich verplicht voelt om zijn functioneren uit te leggen tegenover een ander. Dit sluit aan bij de 

hierboven vermelde soorten verantwoording. Bij de eerste legt de leraar verantwoording af aan de 

maatschappij in de weet dat hij met zijn functie het algemeen belang behartigt. Bij de tweede is het 

de onderwijsinspectie, die door de maatschappij is ingeschakeld, waaraan hij verantwoording moet 

afleggen.  

 

 Er is sprake van verantwoording wanneer: 15 

1 Er een relatie is tussen een actor en een forum 

2 waarbij de actor zich verplicht voelt 

3 om informatie en uitleg te verstrekken 

4 over zijn eigen optreden. 

5  Het forum nadere vragen kan stellen, 

6 een oordeel uitspreekt 

7 en sancties op kan leggen 

 

In dit onderzoek naar het basisonderwijs hebben we te maken met een dubbele actor/forum rol. De 

leraar is een actor die verantwoording aflegt aan de directie van zijn basisschool (forum), maar 

tevens is de directie van diezelfde basisschool ook een actor die weer verantwoording schuldig is aan 

de onderwijsinspectie, in dit geval het forum. Indirect legt de leraar (actor) dan ook verantwoording 

af aan de onderwijsinspectie (forum). Wel is dit afhankelijk van punt 2 in het bovenstaande schema 

waarin wordt gezegd dat de actor zich verplicht moet voelen om etc.. Het is dus afhankelijk van de 

leraar in hoeverre hij zich in deze actor/forum-relatie ziet en hoe hij zich in deze relatie voelt. 

Bovens omschrijft de manier van verantwoorden voor leraren als een professionele verantwoording 

aan vakgenoten. De onderwijsinspectie, hij noemt het visitatiecommissies, ziet hij hier als het 

verantwoorden ten overstaan van vakgenoten.16 Tevens is dit diagonale verantwoording. De relatie 

tussen een school/leraar en de onderwijsinspectie past niet binnen de verticale lijnen waarbij het 

forum hiërarchisch boven de actor staat. Echter, het is ook geen horizontale relatie waarbij ze 

gelijkwaardig zijn. De eerste manier van verantwoorden zoals Groenveld en Van Schie die noemden 

                                                             
13 Groenveld & Van Schie (1998), pagina 2 

14 Bovens (2005), pagina 27 
15 Bovens (2005), pagina 31 
16 Boven (2005), pagina 36 
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past wel binnen dit horizontale principe. Diagonale verantwoording is de tussenvorm van verticaal en 

horizontaal.  

 
Nu is enigszins duidelijk  waar we over praten wanneer het gaat over publieke verantwoordelijkheid 

en publieke verantwoording. Ook is gesteld dat de onderwijsinspectie in het basisonderwijs een 

forum is waaraan verantwoording afgelegd dient te worden. In het nu volgend deel van het 

theoretisch kader zal worden ingegaan op deze inspectie op het onderwijs. Waarop inspecteert zij? 

En op welke manier? 

 

Onderwijsinspectie 

Nederland kent veel basisscholen. In te denken is dan ook dat het toezicht houden op al deze scholen 

een hele opgave is voor een inspectiedienst. Er wordt dan ook gewerkt volgens een bepaald 

stramien. In de eerste fase worden de resultaten van alle scholen verzameld. Dit zijn de opbrengsten 

van een basisschool. De opbrengsten van de scholen worden met elkaar vergeleken; gelijkwaardige 

scholen worden naast elkaar gelegd om te kijken of er afwijkende zaken voorkomen. Is dit het geval, 

dan benoemd de inspectie dit als risico’s. Het is dan ook een risicogerichte aanpak. Naast dit 

vergelijken wordt ook gekeken naar eventueel binnengekomen klachten van bijvoorbeeld ouders en 

aandacht van de media voor de desbetreffende school. Worden er risico’s gesignaleerd dan gaat de 

inspectie over tot nader onderzoek. Dat kan in de vorm van een inspectiebezoek zijn, maar het kan 

ook het opvragen zijn van meer informatie en het stellen van vragen. Scholen waar geen risico’s 

worden geconstateerd bij de jaarlijkse inventarisering worden steekproefsgewijs geïnspecteerd.  

Sterke scholen zullen dan ook niet al te veel te maken krijgen met de onderwijsinspectie. Zwakke 

scholen daarentegen zullen met intensievere controles te maken krijgen.17 

 

De onderwijsinspectie kent in totaal zes vormen van toezicht. De eerste vorm is het basistoezicht. Dit 

is aan de orde wanneer er geen risico’s zijn geconstateerd bij de controle van de opbrengsten, 

signalen en de jaarstukken. Indien een school de wet- en regelgeving niet goed is nagekomen dan 

komt men in de tweede soort inspectie terecht, het aangepast toezicht naleving. De school krijgt dan 

een rapport waarin staat welke zaken nog niet op orde zijn. Wanneer een school wel voldoet aan de 

naleving van de wet- en regelgeving , maar bij de risicoanalyse wel is gebleken dat er problemen zijn 

met de kwaliteit van het onderwijs dan is de derde vorm van toezicht aan de orde: aangepast 

toezicht kwaliteit. De inspectie intensiveert het toezicht en beoordeeld de school met name op 

leerresultaten en het onderwijsproces. De vierde vorm is een combinatie van twee en drie. Bij de 

vijfde en zesde vorm heeft de onderwijsinspectie te maken met een zeer zwakke basisschool. Het 

verschil tussen beide is dat bij vijf de naleving van de wet- en regelgeving nog op orde is. Bij zes is dit 

niet meer het geval. Het toezicht van de onderwijsinspectie wordt sterk geïntensiveerd. 18 

 

Bij een inspectie op een basisschool bekijkt de onderwijsinspectie verschillende dingen. Zo kan de 

inspecteur een kijkje nemen in de klas. De inspecteur voert verschillende gesprekken op de school 

om uiteindelijk een oordeel te geven over de kwaliteit van de geïnspecteerde school.19 De resultaten 

                                                             
17 Inspectie van het Onderwijs (2010) 
18 Inspectie van het Onderwijs (2010) 
19 Inspectie van het Onderwijs (2010) 
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van de inspectie worden vertaald in een inspectierapport dat wordt verzonden naar de directie van 

de basisschool. De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de manier waarop deze kwaliteit 

tot stand komt.20 Het contact met de onderwijsinspectie loopt dan ook altijd via de directies van de 

basisscholen.21 Scholen worden op een zo gelijkwaardige manier gecontroleerd volgens een opgezet 

waarderingskader. 

 

Kernkader primair onderwijs22 

Onderdeel Voorbeelden kwaliteitsaspecten 

Opbrengsten Reken- en taalresultaten, sociale competenties 

Onderwijsleerproces Leerinhouden, onderwijstijd, uitleg 

Zorg en begeleiding Leerlingvolgsysteem, leerlingbegeleiding, signalering 

Kwaliteitszorg Evaluatie, onderwijsbehoeften 

Wet- en regelgeving Schoolgids, schoolplan 

 

Alle basisscholen in Nederland krijgen ten minste eens per vier jaar een bezoek van de 

onderwijsinspectie. 

 

De basisscholen in Nederland kunnen op een aantal manieren gekwalificeerd worden. Scholen 

kunnen worden gekenmerkt als voldoende, zwak of zeer zwak. Scholen die bij de risicoanalyse vooraf 

geen noemenswaardige risico’s vertonen krijgen het label kwaliteit voldoende. Wanneer een school 

in drie opeenvolgende jaren twee jaar daarvan onder de maat presteert, wordt zij aangemerkt als 

kwaliteit zwak. Door het risicogericht te werk gaan van de inspectie kan de inspectie al in een vroeg 

stadium ingrijpen. Voor kwaliteit zeer zwak gelden dezelfde kenmerken als de zwakke scholen, alleen 

op de zeer zwakke scholen ontbreekt het aan een goed onderwijsleerproces en worden kinderen 

bijvoorbeeld niet goed voorbereid op hun vervolgschool.23 

 

Beschreven is dat de onderwijsinspectie risicogericht te werk gaat en op deze manier de kwaliteit van 

scholen probeert te waarborgen. Op een vroeg stadium kan worden ingegrepen om te voorkomen 

dat de basisschool als zwak beoordeeld moeten worden. De onderwijsinspectie is een 

verantwoordingsmechanisme die probeert de kwaliteit van het basisonderwijs in de gaten te 

houden. Ze moeten daarbij invloed uitoefenen op de school en de daar lesgevende docenten. In de 

volgende paragraaf van dit theoretisch kader zal dan ook worden ingegaan op de invloed die de 

inspectie heeft op de kwaliteit van het onderwijs en het handelen van docenten in hun klaslokaal. 

 

Invloed op het onderwijs 

Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de hoogte van het toenemen van cito-scores op 

basisscholen en de regelmatigheid en intensiteit van toezicht door de onderwijsinspectie.24 Cito-

scores zijn niet de meest ideale graadmeter voor de kwaliteit van onderwijs, ze meten namelijk 

                                                             
20 Toezicht van het Onderwijs (2010) 

21 Inspectie van het Onderwijs (2010), interview 25-02-2010 
22 Inspectie van het Onderwijs (2009), pagina 25-28 

23 Inspectie van het Onderwijs (2010) 
24 Luginbuhl, Webbink, Wolf (2009), pagina 234 
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alleen schoolvorderingen van leerlingen.25 Een verandering in citoscores, negatief of positief 

bekeken, kan wel laten zien dat een basisschool werk maakt van kritiek van de onderwijsinspectie. 

Als nu blijkt dat de scores toenemen na een inspectieronde van de onderwijsinspectie waarbij 

verbeterpunten worden aangegeven, dan zegt dit ook iets over de invloed van de onderwijsinspectie 

op het onderwijs van de desbetreffende basisschool. Zonder inspectie waren de scores waarschijnlijk 

niet verbeterd en daarmee werden er ook geen veranderingen in de lessen aangebracht. In dit 

onderzoek komt wel naar voren dat de verbeteringen groter waren bij scholen die door de inspectie 

specifiek zijn uitgekozen en niet door toeval werden bezocht. Het kritiekpunt is dan ook dat bij deze 

scholen de inspectie van te voren dacht dat daar de meeste kans was op verbeteringen. De 

resultaten bij de geïnspecteerde scholen die door toeval werden uitgekozen waren wel positief, maar 

niet significant.26 Hieruit kan worden opgemaakt dat de inspectie gericht te werk moet gaan en zich 

moet aanpassen aan de school die ze inspecteert. Dit aanpassingsvermogen zal dan moeten leiden 

tot betere resultaten. Ook in Schotland is te zien dat het toezicht op het onderwijs haar vruchten 

afwerpt. Bijna alle geïnspecteerde scholen hebben bij de volgende inspectieronde de meeste 

verbeterpunten op een juiste manier geïmplementeerd.27 Scholen doen dus duidelijk iets met het 

inspectierapport. De inspectie heeft hierdoor uiteindelijk een grote rol in de manier waarop het 

onderwijs wordt georganiseerd op een basisschool.  
 

Deze relatie tussen de hoogte van cito-scores en onderwijsinspectie laat zien dat een school zich laat 

beïnvloeden door een onderwijsinspectie. Ook de resultaten die in Schotland worden geboekt laten 

zien dat de inspectie invloed uitoefent op het gegeven onderwijs op basisscholen.  

 

Bij de inspectie op het onderwijs is het van belang te kijken naar hoe een inspectiedienst het beste 

dit toezicht kan houden. In Engeland hebben ze een systeem waarin verder wordt gekeken dan 

alleen naar de organisatie en management van het onderwijs. In dit systeem is het vooral heel 

belangrijk te kijken naar hoe leerlingen deze organisatie ervaren, want dat is van invloed op de 

kwaliteit; niet de manier waarop het georganiseerd is.28 De uitdaging voor de onderwijsinspectie 

hierbij is, om meer invloed te proberen uitoefenen op het daadwerkelijke contact met de leerlingen 

dan alleen te kijken naar het hoger liggende organisatorische niveau. Ook in een Nederlandse studie 

wordt aangedrongen om meer te kijken naar de onderwijsopbrengsten van een school dan naar de 

manier waarop (het proces) een school deze opbrengsten bewerkstelligt.29 Echter, uit gesprekken 

met leraren en de onderwijsinspectie blijkt dat er juist ook kritiek is op deze aanbeveling. De 

onderwijsinspectie zou teveel kijken naar opbrengsten van scholen. Zolang deze aan de norm 

voldoen kijkt de onderwijsinspectie niet verder binnen de school.30 Ook is er een roep van docenten 

om verder te kijken dan alleen naar kennisopbrengsten en als toezichthouder niet te vergeten dat 

een basisschool meer is dan alleen kennisoverdracht; sociale resultaten en burgerschap zijn ook van 

belang.31 

 
                                                             

25 Jeronimus (2003) 
26 Luginbuhl, Webbink, Wolf (2009), pagina 234 

27 McGlynn, Stalker (1995), vanaf pagina 13 
28 Matthews, Smith (1995) vanaf pagina 23 

29 Leune (2007), pagina 31 
30 Inspectie van het Onderwijs (2010), interview 25-02-2010 

31 Basisschooldocenten (2010), Pre-test 25 februari 2010 
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Het onderzoek uit Engeland, de aanbevelingen die in Nederland worden gaan en toch zeker ook de 

mening van de leraren, gaan in feite over de inhoud waarop de onderwijsinspectie inspecteert. Aan 

de ene kant wordt er gezegd dat de inspectie minder naar het proces zou moeten en kijken en 

minder aandacht moet hebben voor het organisatorisch niveau. Aan de andere kant zien we dat 

leraren juist vinden dat de inspectie teveel aandacht besteed aan kennisopbrengsten en soms 

vergeet dat er ook sociale resultaten worden behaald op een school. In ieder geval is te zeggen dat 

de inhoud waarop de inspectie inspecteert van belang is wanneer we kijken naar welke invloed de 

inspectie nu eigenlijk heeft op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Ook een manier om prestatieverbeteringen van basisscholen te bereiken, is de scholen van te voren 

op de hoogte stellen van waarop de inspectie gaat controleren. Op deze manier kunnen scholen al 

ver voordat de inspectie daadwerkelijk langskomt aan de eigen kwaliteit werken. Een soort van 

preventieve inspectie. Te zien is dat scholen hierdoor veel beter score in de toezichtrapporten van de 

inspectie.32 Leraren kunnen zo, voordat het toezicht daadwerkelijk plaatsvindt, hun handelen 

aanpassen aan de wensen van de onderwijsinspectie. Ook in Schotland krijgen de scholen van te 

voren te weten wat de inspectie van hen verwacht, waardoor de school in staat is zichzelf van te 

voren al te beoordelen.33 Door het van te voren verlenen van punten waarop geïnspecteerd gaat 

worden heeft de inspectie invloed op de kwaliteit van de basisschool en het handelen van de leraren. 

De scholen zullen zich meer naar voorbeeld van deze punten gaan gedragen en deze ‘wijziging’ in 

gedrag en organisatie zal van invloed zijn op de uiteindelijke kwaliteit die de school te bieden heeft. 

Door onderzoek te doen naar de leraren in het basisonderwijs kan duidelijk worden of dit ook 

werkelijk zo is. Doen docenten iets met de van te voren aangeleverde testcriteria of leggen zij deze 

naast zich neer en wachten gewoon de daadwerkelijke inspectie af? Ook is het interessant om te 

weten hoe leraren tegen deze manier van zelf-inspectie aankijken en of ze het zien als een 

toegevoegde waarde. De vorm van zelf-inspectie sluit gaan aan bij de ‘partnerschap’ tussen inspectie 

en school. Een relatie waarin de inspectie helpt de school zelf te verbeteren. Partnerschap wordt in 

de volgende paragraaf, over de beelden van de onderwijsinspectie, verder uitgewerkt. 

 

Er zijn nu een aantal onderzoeken besproken die aangeven dat de onderwijsinspectie van invloed is 

op de kwaliteit van het onderwijs en ook op het handelen van docenten. Toch zijn er ook 

aanwijzingen dat het met die invloed allemaal wel meevalt 

 

In een wat oudere studie naar het toezicht op voortgezet onderwijs en het lager beroepsonderwijs 

komt naar voren dat de inspectie maar geringe invloed heeft op de gang van zaken op de scholen. Er 

wordt gesteld dat de inspectie zeer geringe tot enige stimulerende werking heeft op de ‘bloei van het 

onderwijs’. 34 Dit kan een aanwijzing zijn dat ook in het basisonderwijs de inspectie weinig invloed 

heeft op het daadwerkelijke handelen van de docenten in hun klaslokaal en daarmee de kwaliteit van 

het onderwijs. Welke factoren zijn van invloed op deze constatering? Leraren kijken op een bepaalde 

manier naar de onderwijsinspectie en bepalen aan de hand van dat beeld hoe zij zullen handelen. Dit 

oude onderzoek doet ons vermoeden dat een beeld van de inspectie hebben ervoor zorgt dat ze zich 

                                                             
32 Matthews, Smith (1995) vanaf pagina 23 
33 McGlynn, Stalker (1995), vanaf pagina 13 

34 Elte (1988), pagina 188 
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niet zo laten beïnvloeden door de onderwijsinspectie. Echter, er kan in de loop der jaren zoveel 

verandert zijn aan zowel de kant van de inspectie als aan de kant van de basisscholen dat de 

resultaten van dit oude onderzoek in deze tijd niet meer gelden. Zo zien we namelijk in een studie uit 

2001 in Schotland dat de inspectie wel degelijk veranderingen teweeg brengt. Uit het onderzoek 

blijkt dat een ruime meerderheid van de scholen veranderingen in haar rekenonderwijs heeft 

toegepast.35 Ook werd de mening gevraagd aan docenten over hun ervaring met de 

onderwijsinspectie. Verschillende meningen komen naar voren: van positief tot traumatisch en van 

nuttig tot herhalend.36 Duidelijk wordt dus dat er bij docenten verschillende beelden bestaan van de 

onderwijsinspectie. Sommigen zien het als positief en nuttig. Anderen zien het als bedreiging en 

noemen het dus traumatisch. Docenten zien de inspectie soms ook als een instelling die in herhaling 

valt en dus niet zoveel nieuws meer te zeggen heeft.  

 

We zien hier de overgang van de invloed die een inspectie heeft op het handelen van docenten naar 

het beeld dat docenten hebben van de onderwijsinspectie. Dit raakt de kern van het onderzoek. In de 

volgende paragraaf zal verder worden ingegaan over beelden van de inspectie. Ook zal regelmatig 

opnieuw de link worden gelegd met de invloed van de inspectie op het handelen van docenten en de 

kwaliteit van onderwijs. 

 

Beelden van de onderwijsinspectie 

Er bestaan tal van beelden van de onderwijsinspectie. Vaak wordt de link gelegd met een beeld en de 

mate van invloed van de onderwijsinspectie. Zo ook in een Engels onderzoek. We zien kritische 

punten, waarbij in twijfel wordt getrokken of een onderwijsinspectie wel zoveel invloed heeft op de 

kwaliteit van onderwijs.37 Drie conclusies staan centraal in het rapport. Ten eerste zouden scholen de 

inspectie niet zien als een positief punt waarbij de school kan werken aan haar eigen kwaliteit, maar 

als een niet te voorkomen hindernis die overwonnen moet worden. Ten tweede ontbreekt het de 

scholen aan bekwaamheid om verbeteringen te kunnen doorvoeren in het eigen onderwijssysteem. 

De laatste conclusie zegt ons dat scholen alleen op een positieve manier kunnen ontwikkelen 

wanneer er vertrouwen, respect en partnerschap is tussen de school en de inspectie. 

 

De eerste conclusie leert ons dat docenten dus op een negatieve manier naar de onderwijsinspectie 

kijken en dat dat mede verantwoordelijk is voor de beperkte invloed die de onderwijsinspectie zou 

hebben op het handelen van docenten en de daarmee samenhangende kwaliteit van onderwijs. Er is 

hier een schaal te ontdekken van leermoment aan de ene kant en hindernis aan de andere kant, met 

daarbij het vermoeden dat hoe meer een docent de inspectie als hindernis ziet, des te minder 

invloed de inspectie uitoefent op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Het tweede punt gaat niet zozeer over ‘beelden’ van de inspectie, maar over de bekwaamheid van 

scholen om verbeteringen door te voeren. De derde conclusie daarentegen heeft wel betrekking op 

het beeld dat docenten hebben van de onderwijsinspectie. Drie begrippen die moeten voorkomen in 

de gang van zaken tussen een school en de inspectie om te komen tot een positieve ontwikkeling in 

                                                             
35 Macnab (2001), pagina 90 
36 Macnab (2001), pagina 92 

37 Hopkins, Harris, Watling, Beresford (1999), pagina 10 
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het proces van kwaliteitsverbetering van de school. Er moet een gevoel van vertrouwen en respect 

zijn tussen toezicht en school. Ook moeten leraren het gevoel hebben dat ze ‘partner’ zijn van de 

inspectie. Deze ‘beelden’ over de inspectie zijn blijkbaar bepalend voor het handelen van leraren en 

de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs. Deze begrippen zijn basisbegrippen die van invloed zijn 

op het gevoel en het beeld dat docenten in het basisonderwijs bij de onderwijsinspectie hebben.  

Dat deze drie begrippen niet zomaar uit de lucht komen vallen, laten Bardach & Kagan zien in hun 

hoofdstuk ‘the good inspector’ in ‘Going by the book’, waar ze praten over responsiveness, 

forebearance en information.38  Ze pleiten voor inspecties waarin het doel is om problemen op te 

lossen, ook wanneer dat niet helemaal volgens de regels kan.39 Zij omschrijven net als in deze derde 

conclusie ook drie kernbegrippen: responsiveness, forebearance en information40, welke goed te 

koppelen zijn aan vertrouwen, respect en partnerschap. In vertrouwen met elkaar communiceren, 

met respect de gang van zaken beoordelen en in partnerschap informatie uitwisselen om samen tot 

een beter resultaat te komen.  

 

Responsiveness raakt meer dan de Nederlandse vertaling responsiviteit. Responsiveness gaat over 

het bij de wetgeving betrekken van het ‘object’ dat wordt geïnspecteerd. Het heeft geen nut om als 

inspectie de basisschool slechts te zien als object dat zich moet houden aan opgestelde wetten en 

eisen. Het werpt meer vruchten af wanneer de inspectie de basisschool ziet als participant in 

regelgeving en er met elkaar op een begripvolle manier wordt gecommuniceerd. Een inspecteur 

moet inzien dat een basisschool, die onderaan de plan-praktijk-keten staat, vaak beter weet hoe de 

werkelijkheid in elkaar zit dan een overheid die regels, wetten en eisen opstelt.41 Op deze manier 

moet in samenspraak tussen inspectie en school de beste manier van waarborging van de kwaliteit 

van onderwijs ontwikkeld worden. Anderzijds zal een docent moeten inzien dat hij als leraar deze 

functie vervult en ook begrip moet hebben voor een inspectie die dus voor een deel afhankelijk is 

van de kennis die in de praktijk door docenten wordt opgedaan. Ook wordt responsiveness gezien als 

een zakenrelatie tussen school en inspectie.42 Een zakenrelatie waarin de inspecteur van te voren 

moet ontdekken wat zijn ‘klant’ nodig heeft. Op deze manier is een inspecteur een open-minded 

persoon die snapt hoe de complexe wereld in elkaar zit en zich kan inleven in de behoeften van de 

lesgevende ‘klant’. Hij moet voorkomen dat er op een bekrompen manier wordt geïnspecteerd, 

waarbij de inspectie slechts gebaseerd is op strakke regels en wetten. 

 

Kort gezegd geven vier kenmerken gestalte aan het begrip forebearence.43 Ten eerste kan een 

inspecteur zaken die niet aan de eisen voldoen, maar geen negatieve invloed hebben op het 

eindresultaat door de vingers zien en zich op deze manier ‘meewerkend’ opstellen richting de school. 

Hierop voortbordurend moet de inspectie voorkomen dat ze verbeteringen gaat eisen die eigenlijk 

weinig bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Dus voorkomen dat de school onnodige veel 

verbeterpunten moet doorvoeren. Ten derde moet de inspectie een school voldoende de tijd geven 

om verbeteringen te kunnen uitvoeren en de school ook adviseren en helpen met de 

                                                             
38 Bardach & Kagan (1982), pagina 125 
39 Bardach & Kagan (1982), pagina 125 
40 Bardach & Kagan (1982), pagina 131 
41 Bardach & Kagan (1982), pagina 132 
42 Bardach & Kagan (1982), pagina 132 
43 Bardach & Kagan (1982), pagina 134 
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veranderingen.44 Als laatste moet de inspectie moeite doen om de goede wil van een basisschool te 

stimuleren. Door je als inspectie op deze manier meewerkend op te stellen en de school niet als een 

crimineel die veel dingen fout doet te behandelen, zal ook de school meer bereid zijn om ook écht 

dingen te willen veranderen. Door te zorgen voor een positieve relatie tussen de inspecteurs en het 

bestuur en docenten op een basisschool ontstaat een vertrouwensband die weer aansluit bij het 

eerder genoemde partnerschap tussen school en inspectie. 

 

“Inspector as consultant”45 schrijven Barach & Kagan in hun boek over de ideale inspecteur. 

Informatievoorziening is het derde begrip over de rol van een inspecteur. Scholen zouden de 

onderwijsinspectie moeten zien als vraagbaak en adviseur.46 De school is namelijk zelf ook gebaad bij 

een goede kwaliteit onderwijs en een goede kwalificatie door de onderwijsinspectie. Ouders van 

potentiële leerlingen kunnen namelijk zelf kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen en 

hebben daarbij ook beschikking over de openbare inspectierapporten van de onderwijsinspectie over 

de kanshebbende scholen. De school zou dan ook gebruik moeten maken van de expertise van een 

inspecteur die veel kennis opdoet tijdens inspecties op de vele basisscholen.  

 

Het gaat om het resultaat, niet om de weg daar naartoe; dat is kort gezegd waar het verhaal van 

Bardach & Kagan op neer komt. Dit zagen we ook al in de door docenten bekritiseerde aanbeveling 

om als inspectie meer te richten op resultaten en niet op de manier waarop deze tot stand komen. 

Ontbreken de hierboven behandelde elementen van Bardach & Kagan en die uit het Engelse 

onderzoek dan is het zeer onwaarschijnlijk dat er verbeteringen behaald zullen worden. Al deze 

begrippen en elementen kunnen goed van pas komen in de vragen voor de docenten in Nederland. 

Het zijn conclusies die gaan over hoe een school omgaat met toezicht en hoe docenten tegen de 

inspectie aankijken. 

 

Bardach & Kagan geven vooral ‘relaties’ aan die de school zou moeten hebben met de 

onderwijsinspectie en omgekeerd. Bestaan deze relaties in de werkelijkheid, dan is de inspectie in 

staat invloed uit te oefenen en kan men zorgen voor daadwerkelijke verbeteringen en veranderingen 

in bijvoorbeeld de manier van lesgeven van docenten.  

 

Ook Chapman ziet een aantal factoren die medebepalend zijn of een inspectie ook daadwerkelijk 

invloed uitoefent. Chapman schrijft over constructieve feedback en noemt daarbij drie zaken die van 

belang zijn: de analyse door de inspecteur van mogelijke verbeterpunten, de interactie en 

communicatie met de leraar en de bereidheid van de leraar om te werken aan deze 

verbeterpunten.47 Verder zegt Chapman dat Brimblecombe eerder onderzoek heeft gedaan naar in 

hoeverre docenten bereid zijn veranderingen aan te brengen in hun klaslokaal naar aanleiding van 

een de onderwijsinspectie in Groot-Brittannië.48 Het gaat dan met name om de manier van lesgeven 

en veranderingen in het onderwijsaanbod. Docenten zijn soms angstig voor een komende 

                                                             
44 Bardach & Kagan (1982), pagina 136 
45 Bardach & Kagan (1982), pagina 143 
46 Bardach & Kagan (1982), pagina 143 

47 Chapman (2001), pagina 60 
48 Chapman (2001), pagina 60 
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inspectie.49 Ook levert een inspectie veel stress op voor de school.50 De inspectie wordt vaak als 

bedreigend ervaren.51 

Een grote meerderheid van de leraren in Engeland ziet de onderwijsinspectie als 

verantwoordingsmechanise voor het handelen van de leraren zelf. Dit sluit aan bij de 

onderwijsinspectie als publieke verantwoording zoals aan het begin van dit theoretisch kader is 

omschreven. Verder vindt een kleine meerderheid het toezicht bruikbaar. Anderen hebben het idee 

dat de inspectie geen realistisch beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken op de basisschool.52 

 

Chapman gaat verder over wat leraren belangrijk vinden tijdens en na een inspectie. Persoonlijke 

feedback wordt aan de ene kant gezien als een belangrijk onderdeel van de inspectie. Aan de andere 

kant wordt de effectiviteit van feedback in twijfel getrokken.53 Wel geeft een klein deel van de 

leraren aan dat ze door de feedback van de inspectie aangespoord worden om bij henzelf dingen te 

verbeteren.54 Vast staat is dat feedback een wezenlijk onderdeel van de inspectie is en al dan niet 

bijdraagt aan de verandering in handelen van een docent. Chapman denkt dat de meeste 

veranderingen op scholen worden doorgevoerd door de schoolleiding en niet zozeer op initiatief van 

de leraren zelf.55 Ook Chapman stelt dat de relatie tussen school/leraar en de inspecteur van belang 

is voor de uiteindelijke invloed die de inspectie kan uitoefenen op het handelen van een leraar.56 

 

Vele beelden van de onderwijsinspectie zijn de revue gepasseerd. Duidelijk is te stellen dat er 

positieve én negatieve beelden zijn. Ook wordt duidelijk dat de theorie aangeeft dat de beelden die 

leraren hebben van de onderwijsinspectie van invloed zijn op de mate waarin de onderwijsinspectie 

invloed heeft op het handelen van docenten. De hoofdvraag in dit onderzoek “Wat is de relatie 

tussen het beeld dat docenten in het basisonderwijs van de onderwijsinspectie hebben en in 

hoeverre docenten door dit toezicht worden beïnvloed in hun handelen in de praktijk?” kan vanuit 

de literatuur dan ook positief beantwoord worden. Vanuit de literatuur is te verwachten dat er een 

positief verband bestaat tussen beeld en invloed. Dit betekend dat wanneer een docent een positief 

beeld heeft van de onderwijsinspectie dat dat beeld van invloed is op de mate waarin de 

onderwijsinspectie het handelen van de docent beïnvloed. Omgekeerd kan ook; naarmate het beeld 

van de onderwijsinspectie negatiever wordt neemt ook de mate van beïnvloeding op het handelen 

van docenten af. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49

 Kogan & Maden (1999), pagina 21 
50 Grubb (1999), pagina 191 
51 Earley (1998), pagina 159 

52 Chapman (2001), pagina 64 
53 Chapman (2001), pagina 61 
54 Chapman (2001), pagina 65 
55 Chapman (2001), pagina 66 
56 Chapman (2001), pagina 68 
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2.2 OPERATIONALISATIE 

 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een enquête-onderzoek. Vragen in de enquête hebben 

betrekking op het inspecteren van de onderwijsinspectie, hoe docenten tegen dit toezicht aankijken 

en de invloed die de inspectie heeft op het handelen van de docent. In de theorie hierboven hebben 

we al een aantal interessante bevindingen gezien die de moeite waard zijn om voor te leggen aan 

docenten op een basisschool. 

 

Vanuit de literatuur zijn de twee onderdelen van dit onderzoek te definiëren. Wanneer wordt 

gesproken over beeld dan gaat het over alles wat docenten bij een gedachte aan de 

onderwijsinspectie vinden passen. Dit zijn meningen van docenten die iets zeggen over de 

onderwijsinspectie. In de literatuur zijn uiteenlopende meningen gevonden die weer over 

verschillende onderdelen van het beeld gaan. Zo komen er meningen voorbij die een gevoel 

weergeven, maar zijn er ook meningen die de relatie beschrijven tussen de inspectie en de docent. 

Ook hebben docenten meningen op het inhoudelijk vlak die toch weer net iets anders aankaarten 

dan de relatie en het gevoel.  

 

De invloed die de inspectie kan hebben op het handelen van de docent gaat over de dagelijkse 

handelingen van een leraar. Over de manier van lesgeven tot de inhouden van een les. Doen leraren 

iets met de kritiek en passen zij zich van te voren al aan de inspectieonderdelen aan? 

 

In het theoretisch kader zijn een aantal kernwoorden naar voren gekomen die aansluiten bij het 

thema van dit onderzoek. Deze kernwoorden zijn de basisbegrippen waar de enquête op gebaseerd 

is. Het is een hele lijst met begrippen die onderverdeeld kunnen worden in een aantal subthema’s.  

 

Beeld van de onderwijsinspectie 

In dit onderzoek willen we helder krijgen wat het algemene beeld van docenten is over het toezicht 

dat in Nederland wordt gehouden op het basisonderwijs. Aan de ene kant kunnen docenten een 

positief beeld hebben van de inspectie wat wil zeggen dat de samenhang tussen de mening over de 

inspectie, hoe leraren hun relatie zien met de inspectie en hoe zij denken over de inhoud van de 

inspecties positief is. Te verwachten is dat wanneer leraren iets als positief ervaren ze eerder bereid 

zijn zaken in hun klaslokaal aan te passen en in ieder geval te luisteren naar wat de inspectie te 

zeggen heeft. Aan de andere kant kunnen leraren ook een negatief beeld hebben bij de inspectie en 

misschien minder bereid zijn om iets van dit toezicht aan te nemen. ‘Beeld van de inspectie’ is de 

overkoepelende term van mening, relatie en functie waarbij gewerkt wordt met een vijfpuntschaal 

die loopt van zeer negatief tot zeer positief.  

 

Uit de literatuur komen een aantal kernbegrippen naar voren. Deze begrippen hebben allen 

betrekking op het beeld dat leraren van een inspectie zouden kunnen hebben. Echter, deze 

begrippen zijn zo uiteenlopend dat ze beter te clusteren zijn in drie onderwerpen: mening over 

inspectie, relatie met inspectie en inhoud van inspectie. Bij de mening gaat het met name om 

begrippen die aangeven waar leraren aan kunnen denken als ze aan de onderwijsinspectie moeten 

denken. Woorden als nuttig, hindernis en bedreigend komen in dit onderwerp naar voren.  
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Het tweede onderwerp gaat over de relatie die leraren en scholen met de onderwijsinspectie 

hebben. Bardach & Kagan omschrijven een aantal relaties die laten zien wanneer een inspectie goed 

is. Veel van deze begrippen sluiten aan bij het ‘beeld’ dat docenten hebben van een inspectie. Bij 

deze relatie kunnen we denken aan partnerschap, communicatie en respect. 

 

In dit onderdeel van de hoofdvraag is er nog een derde belangrijk onderdeel. De inhoud van waarop 

geïnspecteerd is van belang voor het beeld dat docenten hebben van de onderwijsinspectie. De 

inhoud komt voort uit het Kernkader Basisonderwijs, waarin alle indicatoren staan waarop de 

inspectie kan inspecteren en waar scholen dus op beoordeeld worden. 

 

Mening over de onderwijsinspectie 

In de enquête zijn de volgende, uit de literatuur gehaalde, begrippen verwerkt in de enquête onder 

docenten in het basisonderwijs: (De vragen zijn terug te vinden in bijlage 5.2) 

positief - (komt de inspectie positief over?) 

traumatisch - (levert de inspectie een traumatische ervaring op?)  

nuttig - (zijn de inspecties nuttig?)  

hindernis - (wordt inspectie beschouwd als hindernis die overwonnen moet worden?)  

open-minded - (denkt de inspectie mee met de school?)  

bekrompen - (kan de inspectie buiten de vastgestelde kaders denken?)  

meewerkend - (komt de inspectie de school tegemoet?)  

bedreigend - (wordt een naderende inspectie als bedreigend ervaren?)  

bruikbaar - (zijn inspecties handig en bruikbaar?)  

realistisch - (is de inspectie in staat een realistisch beeld te verkrijgen?) 

Al deze begrippen omschrijven een gevoel of een mening bij de onderwijsinspectie en zijn te plaatsen 

op een zeer negatief – zeer positief schaal.  

 

Relatie met de onderwijsinspectie 

In de enquête zijn de volgende, uit de literatuur gehaalde, begrippen verwerkt om erachter te komen 

hoe docenten de relatie met de onderwijsinspectie zien: 

vertrouwen - (is er vertrouwen tussen de inspectie en de leraar?)  

respect - (respecteren leraar en inspectie elkaar?)  

partnerschap - (zien de leraar en de inspectie elkaar als partners en werken ze?)  

responsiveness -  (wordt de leraar door de inspectie betrokken bij beleid?) 

interactie -  (vindt de interactie met de onderwijsinspectie op een gelijkwaardige manier plaats?) 

vraagbaak -  (kan de school terecht bij de inspectie voor informatie?) 

adviseur - (wordt de inspectie gezien in een adviserende functie?) 

 

Mening over de inhoud van de inspectieonderdelen 

In de enquête zijn de volgende, deels uit de literatuur, deels uit het kernkader van de 

onderwijsinspectie gehaalde, begrippen verwerkt om de docenten te bevragen wat zij vinden van de 

hoeveelheid aandacht die de onderwijsinspectie geeft aan de verschillende onderdelen waarop een 

inspectie inspecteert: 
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Kennisresultaten, rekenen en taal, lesmethoden, burgerschap, leerlingenzorg, kwaliteitszorg, 

onderwijstijd, financiën – (is de aandacht voor deze onderdelen voldoende?) 

 

Invloed op het handelen van de docent 

Het tweede deel van de hoofdvraag gaat over de invloed die de onderwijsinspectie heeft op het 

handelen van docenten in het basisonderwijs. Vanuit de literatuur worden een aantal handvatten 

aangereikt waar de inspectie al dan niet invloed op kan uitoefenen. Hierbij denken we aan de manier 

van lesgeven en het onderwijsaanbod. Verder spelen zelf-inspectie en persoonlijke feedback ook een 

rol. Deze begrippen worden aangevuld met meer algemene vragen over de invloed van de 

onderwijsinspectie. Uit gesprekken met de onderwijsinspectie en basisschooldocenten kwam naar 

voren dat de directie van een school ook een cruciale rol speelt in het doorgeven van verbeterpunten 

van de inspectie. De vraag of de inspectie invloed uitoefent op docenten is dan ook voor een deel 

afhankelijk van de directie van een basisschool. 

We meten de invloed van handelen op een vijfpuntschaal van weinig invloed naar veel invloed. 

 

Invloed van de onderwijsinspectie 

In de enquête zijn de volgende, uit de literatuur gehaalde, begrippen verwerkt om erachter te komen 

in hoeverre docenten denken dat ze beïnvloed worden door de onderwijsinspectie: 

manier van lesgeven – (heeft de inspectie invloed op de manier waarop wordt lesgegeven?) 

onderwijsaanbod – (is de onderwijsinspectie van invloed op het onderwijsaanbod?)  

zelfinspectie – (inspecteren scholen zichzelf met behulp van de vooraf verkregen informatie?) 

persoonlijke feedback – (doen leraren iets met feedback?) 

constructieve feedback – (doen leraren iets met feedback?)  

verantwoordingsmechanisme- (zien leraren de inspectie als een manier om zichzelf te 

verantwoorden?) 

 

Dit alles bij elkaar levert het volgende overzicht op: 

Variabelen Subvariabelen Indicatoren 

Beeld van de  

onderwijsinspectie 

Mening over de inspectie Positief, bruikbaar, leermoment, bedreigend, 

realistisch, traumatisch, hinderlijk, belangrijk, 

bekrompen, coöperatief, nutteloos, belerend, 

invloedrijk 

Relatie met de inspectie Vertrouwen, respect, partnerschap, 

samenwerking, vraagbaak, adviseur 

Inhoud van de inspectie Kennisresultaten, rekenen & taal, 

lesmethoden, burgerschap, leerlingenzorg, 

kwaliteitszorg, onderwijstijd, financiën 

Invloed van de inspectie Invloed van de inspectie Manier van lesgeven, zelfinspectie, inhoud van 

lessen, feedback, inspectierapport, 

vaardigheden als leraar, motivatie, 

verantwoording 

 

Hypothese 

Er bestaat een positief verband tussen het beeld dat docenten van de onderwijsinspectie hebben en 

de mate waarin de onderwijsinspectie het handelen van de docenten beïnvloed 
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2.3 METHODEN 

 

Aanpak 

In dit methodenhoofdstuk zal worden ingegaan op de keus voor enquêtes. De onderzoekspopulatie 

zal kort worden omschreven. Ook zal er aandacht zijn voor de manier van het verspreiden van de 

enquêtes en aanpassingen die zijn doorgevoerd bij de vragen in de enquête. Verder zijn er ook kleine 

interviews geweest om het onderzoek te ondersteunen. Een groot deel van dit hoofdstuk zal gaan 

over het voorbereiden van de analyse en welke statistische toetsen zijn gebruikt. 

 

Enquêtes 

Er is gekozen voor het houden van een survey om zoveel mogelijk docenten te bereiken. Dit 

kwantitatieve onderzoek is de beste methode om een algemeen beeld te krijgen van hoe leraren 

tegen de onderwijsinspectie aankijken en of deze leraren worden beïnvloed in hun handelen.  

De enquête is doormiddel van de operationalisatie van het theoretisch kader opgesteld. Naast deze 

theorie is er een interview geweest met de onderwijsinspectie, waarbij ook punten zijn meegenomen 

in de enquête. Tevens is er een pre-test geweest op een basisschool waar het lerarenteam van die 

school de enquête heeft ingevuld en besproken. Er is gelet op de inhoud van de vragen, maar ook op 

de vraagstelling. Ook zijn er zaken aangegeven die dit team nog mistte in de enquête. Ook deze 

punten zijn meegenomen in de uiteindelijke versie van de enquête. Hierbij ging het met name om 

het ontbreken van inhoudelijke vragen over de inspectie. Mede dankzij deze suggestie is het 

onderdeel inhoud aan de enquête toegevoegd. Ook werd er een extra begrip aan de mening 

toegevoegd: belerend. Deze beide zaken zijn al meegenomen in de operationalisatie. 

 

CNV Onderwijs heeft hierna de enquête ook beoordeeld en vanuit deze beoordeling zijn er ook weer 

vragen en de toon waarop deze gesteld worden veranderd. CNV wil de leraren niet de indruk geven 

dat dit onderzoek bedoeld is om de onderwijsinspectie in een negatief daglicht te zetten, dat is 

uiteraard niet zo. Er moest vandaar een betere verdeling in negatief en positief gestelde vragen 

komen. Er is gekozen om de verdeling meer naar de positieve kant uit te laten vallen om te 

voorkomen dat de respondenten de negatieve kant in worden gedrukt. Een vraag als ‘Het 

basisonderwijs in Nederland zou beter af zijn zonder onderwijsinspectie’ is bijvoorbeeld vervangen 

door: ´Het basisonderwijs in Nederland zou niet zonder onderwijsinspectie kunnen’. Ook bij de vraag 

met de lijst van verschillende begrippen is gekozen voor een om-en-om-verdeling in negatief en 

positief. 

 

Onderzoekspopulatie 

De enquête is afgenomen onder zoveel mogelijk leraren in het basisonderwijs in Nederland. De 

laatste jaren worden er erg veel onderzoeken gedaan in het onderwijs en er is rekening gehouden 

met de huiverigheid van leraren om aan een zoveelste onderzoek mee te willen werken. De enquête 

is verzonden aan alle leden van de internet nieuwsbrief ‘Bondsbytes’ van CNV Onderwijs middels een 

link in deze nieuwsbrief. Het gaat hierbij om 14931 ontvangers van de nieuwsbrief. De helft van de 

leden van CNV is werkzaam in het basisonderwijs en aan te nemen is dat ongeveer de helft van de 

leden van de nieuwsbrief ook werkzaam is in het basisonderwijs. Het gaat dan om bijna 7500 leraren. 

Op te merken is dat de nieuwsbrief, met daarin de link, ook terecht is gekomen bij leraren in het 
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voortgezet onderwijs. Echter, de link stond onder een duidelijk kopje ‘primair onderwijs’ dus zullen 

docenten van de middelbare school de link niet gezien hebben. Hiernaast is alsnog gekozen voor het 

mailen van zoveel mogelijk basisscholen in Nederland om de respons te vergroten. Via internet, de 

website www.schoolinbeeld.nl , zijn ongeveer nog 2500 willekeurige basisscholen gemaild met de 

vraag of ze de enquête onder hun team willen verspreiden. Helaas waren veel e-mailadressen van 

scholen verouderd en bestonden niet meer (ongeveer 600), toch heeft het de respons aardig 

vergroot. Uiteindelijk resultaat is 455 leraren die begonnen zijn met het invullen van de enquête. Het 

is een groep die goed gemixt is. Leden van CNV, maar ook AOB en een groep die niet aangesloten is 

bij een onderwijsbond. Leraren met verschillende identiteiten en ook scholen met verschillende 

identiteit. Op deze manier zijn de resultaten van de enquête te generaliseren naar leraren in het 

algemeen. Meer informatie over de respondenten is te vinden in het hoofdstuk 

Onderzoekspopulatie. 

 

Basisschooldocenten van alle groepen hebben de mogelijkheid gehad om de enquête in te vullen. 

Kwaliteit van onderwijs hangt met alle groepen op een basisschool samen, dus ook het beeld dat 

docenten hebben van de onderwijsinspectie. Daarom is gekozen om geen verschil te maken tussen 

onderbouw en bovenbouw.  

 

Digitaal 

Om de respons zo hoog mogelijk te houden moet het aantal handelingen dat moet worden verricht 

om de enquête succesvol te retourneren zo laag mogelijk blijven. Een digitale enquête is dan 

effectiever dan een enquête via de post of mail. Zoals gezegd zal er een link komen in de 

internetnieuwsbrief van CNV. De overige basisscholen zijn gemaild met daarin de link naar de digitale 

enquête. Aan dat laatste moet wel worden toegevoegd dat er een gatekeepersituatie ontstaat. Veel 

e-mailadressen van basisscholen zijn de adressen van de directie van een school. Er worden niet 

direct leraren bereikt en het is dus afhankelijk van de opener van de mail of de mail ook 

daadwerkelijk wordt doorgestuurd naar de leraren op de school. Ook is het minder duidelijk wie de 

enquête invult en of het allemaal docenten zijn geweest die de vragenlijst hebben langsgelopen. Bij 

de CNV nieuwsbrief kunnen we daar zekerder over zijn, omdat deze nieuwsbrief direct bij de leraar in 

zijn mailbox terecht is gekomen.  

 

Interviews 

Om het kwantitatief onderzoek extra kracht bij te zetten zijn er voorafgaand aan het verspreiden van 

de enquête enkele interviews geweest. Zo is er een gesprek geweest bij de onderwijsinspectie om zo 

meer uitleg te krijgen over de taken en inhoud van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie 

heeft in dit interview enkele verwachtingen uitgesproken over het onderzoek, welke ook weer 

terugkomen in de enquête. Naast de onderwijsinspectie is er zoals gezegd een pre-test geweest op 

een basisschool. Tijdens deze pre-test zijn ook gesprekken gevoerd met docenten, maar ook met een 

begeleider vanuit een overkoepelende stichting. Deze gesprekken hebben ook bijgedragen aan het 

toen nog op te zetten empirisch onderzoek. Verslagen van de pre-test en het interview met de 

onderwijsinspectie zijn te vinden in bijlagen 5.3 en 5.4. Er is gekozen voor een minimale 

verslaglegging en er is slechts in korte punten genotuleerd. De interviews gaan niet over het 
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interpreteren van personen. De interviews zijn puur bedoeld om meer informatie te verkrijgen over 

het onderwerp en als ondersteuning te gebruiken bij het opstellen van de enquête. 

 

Analyse voorbereiding 

In de operationalisatie is duidelijk geworden dat het ‘beeld’ bij de inspectie is opgesplitst in drie 

onderdelen. Deze drie onderdelen worden bevraagd in de enquête door ze weer uit te splitsen in een 

aantal vragen. Deze vragen samen geven een gemiddelde score van de respondent op een onderdeel 

van het beeld. Zo zijn de vragen over de mening over inspectie samengevoegd tot MENING en de 

vragen over relatie en inhoud tot RELATIE en INHOUD. Deze drie tezamen geven een gemiddelde 

score van het BEELD bij de onderwijsinspectie door leraren in het basisonderwijs. Ook zijn de vragen 

over de invloed van de inspectie samengevoegd tot INVLOED en geven hier wederom een 

gemiddelde score aan. Op deze manier is het mogelijk de relatie tussen de verschillende onderdelen 

te berekenen. In het codeerschema in bijlage 5.2 is te zien welke vragen bij elkaar horen en welke 

daarom dus zijn samengevoegd. (dit is in SPSS gedaan via Transform – Compute Variable)57 

 

Sommige vragen waren bewust negatief gesteld om zo de oplettendheid van de respondent te 

waarborgen. Deze negatief gestelde vragen worden nu gehercodeerd richting een positief gestelde 

vraag, zodat de vragen onderling met elkaar te vergelijken zijn en zodat het mogelijk is om een 

gemiddelde score op te stellen van een groep vragen bij elkaar. (Transform – Recode into 

Same/Different Variables)58 In het codeerschema in bijlage 5.2 is te zien om welke vragen het gaat. 

 

De vragen in het onderdeel INHOUD zijn gesteld met de antwoordmogelijkheid op een schaal van 

zeven mogelijkheden (veel te weinig tot veel te veel). Omdat antwoordmogelijkheden één en zeven 

allebei dezelfde negatieve waarde hebben, worden deze gehercodeerd naar een vierpuntschaal, 

zodat ook in deze groep variabelen een gemiddelde score kan worden gegeven.  

 

Voordat de analyse daadwerkelijk uitgevoerd kan worden zijn er eerst betrouwbaarheidstoetsen 

uitgevoerd op de samengevoegde variabelen om zo te meten of wel genoeg met elkaar 

samenhangen en hetzelfde meten. 

 

Betrouwbaarheidstoets59 (Analyze – Scale – Reliability Analysis) 

Onderdeel Geldige enquêtes (N) Cronbach’s Alpha 

MENING (8 vragen) 268 0,811 

MENING BEGRIPPEN (13 vragen) 250 0,864 

MENING + MENING BEGRIPPEN (21 

vragen) samengevoegd 

243 0,913 

0,922 

RELATIE (7 vragen) 259 0,869 

INHOUD (8 vragen) 250 0,762 

INVLOED (12 vragen) 240 0,780, 0,791 

MENING + RELATIE + INHOUD 262 0,754 

MENING + RELATIE 262 0,886 

                                                             
57 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), pagina 63 

58 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), vanaf pagina 56 
59 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), vanaf pagina 74 
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De onderdelen MENING en MENING BEGRIPPEN gaan beiden over de mening van docenten over de 

onderwijsinspectie. We zien in het schema dat wanneer deze twee onderdelen worden 

samengevoegd de Alpha stijgt naar 0,913. Als we op variabelen gaan kijken dan blijkt zelfs wanneer 

begrip 12 (invloedrijk) uit de analyse gehaald wordt de Alpha stijgt naar 0,922. Bij dit begrip is ook te 

zien dat er een negatieve correlatie is met de andere variabelen. Nader bekeken klopt dat ook. 

Invloed meet geen mening over de inspectie. In ieder geval geen mening die kan worden uitgedrukt 

in negatief of positief, wat bij de andere begrippen en vragen wel kan. Begrip 12 zal om deze reden 

niet mee worden genomen in de analyse. 

 

Bij de INVLOED is te zien dat de betrouwbaarheidstoets uitkomt op een Cronbach’s Alpha die lager is 

dan 0,8. De toets laat zien dat wanneer vraag 3 over invloed (invl3) uit de analyse wordt gehaald de 

score stijgt naar 0,791. Het betreft de vraag over of leraren het inspectierapport ook daadwerkelijk te 

zien krijgen. De vraag wijkt enigszins af van de overige vragen, omdat de overige vragen meer ingaan 

op de invloed die de inspectie heeft. De vraag over het inspectierapport vraagt meer naar de 

indirecte invloed. Deze vraag wordt daarom niet meegenomen in de verdere analyse met de 

samengevoegde vragen van INVLOED. De vraag wordt wel meegenomen in de algehele analyse en als 

losstaande variabele worden behandeld.  

 

Ook bij INHOUD is de Cronbach’s Alpha lager dan 0,8. Echter uit de toets blijkt dat bij geen van de 

vragen blijkt dat verwijderen van die vraag bijdraagt aan een toename van de score. Alle acht vragen 

zullen daarom dan ook worden meegenomen in de analyse. 

 

Om het algemene beeld bij de inspectie te kunnen vaststellen moet ook de betrouwbaarheid van de 

drie onderdelen samen worden getoetst. Daarin is te zien dat bij verwijdering van het onderdeel 

INHOUD de Cronbach’s Alpha stijgt van 0,754 naar 0,886. De inhoud van de inspectie meet weer net 

iets anders dan de mening over de inspectie en de relatie met de inspectie. De literatuur en de 

leraren hechten echter wel waarde aan de inhoud waarop de inspectie inspecteert, dus zal dit 

onderdeel als losstaand onderdeel worden meegenomen in de verdere analyse. 

 

Naast deze inhoudelijke vragen zijn er ook vragen gesteld over de persoonlijke kenmerken van de 

leraar en zijn achtergrond. Bij het controleren van de gegeven antwoorden van de leraren vielen een 

aantal zaken op. Bij de vraag over de groep waaraan ze lesgaven was voor het analyseprogramma 

onmogelijk om te analyseren omdat veel leraren aangeven in meerdere groepen les te geven. 

Besloten is om de groepen onder te verdelen in onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 

en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Het was over het algemeen duidelijk in welke van de ‘bouwen’ 

de leraren thuishoorden.  

 

Bij de vraag over tot welke levensovertuiging de leraar zichzelf rekent was er onduidelijkheid over 

Gereformeerd en Nederlands-hervormd. Een aanzienlijk aantal leraren geeft bij de optie anders, 

namelijk aan dat deze twee zijn samengevoegd tot PKN. Echter, binnen de PKN is het nog steeds 

mogelijk om verschillende stromingen aan te hangen. Besloten wordt dat de mensen die specifiek 



                         DE BLOEI VAN HET ONDERWIJS | ONDERZOEKSRAPPORT  

26 

hebben aangegeven bij PKN te horen deze op te nemen in een nieuw toegevoegde 

antwoordmogelijkheid. 

 

De vraag over de vakbonden leverde ook een nieuw antwoordmogelijkheid op. Er bleek dat er een 

groep respondenten is aangesloten bij vakcentra AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders)60. Hieruit 

kan ook worden opgemaakt dat ook basisschooldirecteuren de enquête hebben ingevuld. Echter, 

veel directeuren geven ook les. Bij het bekijken van de respondenten die AVS hebben ingevuld en 

aan welke groep ze lesgeven kan worden geconstateerd dat slechts 1 respondent (van de 8) niet aan 

een klas lesgeeft.  

 

Analyse uitvoering 

De analyse van de enquête zal uitgaan van de twee onderwerpen in de enquête: beeld van de 

inspectie en invloed van de inspectie op het handelen van docenten. Achtereenvolgens zullen deze 

de revue passeren. In de analyse zullen enkele vragen worden uitgelicht en de totaalscores worden 

gepresenteerd. In bijlage 5.5 zullen alle resultaten worden opgenomen. 

 

Wat uiteindelijk van belang is in dit onderzoek, is de relatie tussen het algemene beeld dat docenten 

hebben van de onderwijsinspectie en in hoeverre de onderwijsinspectie invloed heeft op het 

handelen van docenten. Beide variabelen zijn ordinaal. De samenhang wordt berekend door het 

uitvoeren van een éénzijdige Spearman’s Rangcorrelatie61(Analyze – Correlate – Bivariate) 

 

De samenhang wordt van een aantal onderdelen berekend. Uiteindelijk willen we weten of het beeld 

dat leraren hebben van de onderwijsinspectie van invloed is op de mate waarop de 

onderwijsinspectie van invloed is op het handelen van docenten. Ook zullen de afzonderlijke 

onderdelen, dus de mening en relatie, gemeten worden in samenhang met de invloed van de 

inspectie. Ook zal nu de inhoud als losstaand onderdeel voorbij komen en kan worden gekeken of er 

een verband met dit onderdeel te ontdekken valt.  

 

Omdat in dit onderzoek een groot deel van de respondenten via CNV-Onderwijs benaderd zijn is het 

ook interessant te kijken of er verschillen bestaan tussen de verschillende vakcentrales in het beeld 

van deze respondenten van de onderwijsinspectie en of er verschillen zijn in de mate waarin ze 

beïnvloed worden door de inspectie. Om dit uit te voeren moet er gebruik worden gemaakt van de 

Kruskal-Wallis Test62 (Analyze – nonparametric Tests – K Independent Samples) 

 

In onderzoeken is het altijd leuk om mannen met vrouwen te vergelijken. In dit onderzoek dat gaat 

over het basisonderwijs is dat zeker de moeite waard aangezien een grote meerderheid van de 

Nederlandse leraar vrouw is. De vergelijking tussen man en vrouw op het gebied van beeld en 

invloed wordt gedaan met de Mann-Whitney U-toets.63 (Analyze – Nonparametric Tests – 2 

Independent Samples) 

                                                             
60 Algemene Vereniging Schoolleiders (2010) 

61 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), vanaf pagina 177 
62 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), pagina 135 

63 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), vanaf pagina 129 
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2.4 ONDERZOEKSPOPULATIE 

 

In dit onderzoek zijn leraren gevraagd naar hun beeld van de onderwijsinspectie en de invloed die de 

inspectie heeft op hun handelen. Maar wie zijn de geënquêteerden?  

 

In totaal hebben 455 respondenten de enquête geopend. De enquête is samengevoegd met een 

enquête van een andere student van de Universiteit Utrecht om zo de respons te verhogen. 274 

respondenten hebben de eerste vraag van de enquête van dit onderzoek ingevuld. De laatste vraag 

van de enquête is door 236 mensen ingevuld. 

 

Geslacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te zien is dat bij de respondenten de vrouwen in de meerderheid zijn. Toch is het percentage 

vrouwen in de enquête lager dan het werkelijke percentage vrouwen in het basisonderwijs in 

Nederland. 64 Hierbij moet vermeld worden dat dit de resultaten niet heeft beïnvloed. Er is getoetst 

op verschillen tussen man en vrouw. Die zijn te verwaarlozen en waren niet significant. 

 

Leeftijd 

De jongste respondent is 22 jaar, de oudste 63. De gemiddelde leeftijd van de respondenten 

bedraagt 47,7 jaar 

 

Geloofsovertuiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Wouters (2009), Vrij Nederland 
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De respondenten is gevraagd tot welke geloofsovertuiging zij zichzelf rekenen. We zien dat de 

rooms-katholieken oververtegenwoordigd zijn. In Nederland was in 2008 25,9%65 van de 

Nederlanders rooms-katholiek. Echter, het aantal respondenten dat zich als Katholiek ziet is veel 

hoger, namelijk 38,1%.  De oververtegenwoordiging is te verklaren  doordat een aanzienlijk deel  

ingevulde enquêtes afkomstig is van leden van CNV-Onderwijs, waar ze veel katholieke leden 

hebben. Ook zijn de leden van de verschillende protestantse kerken oververtegenwoordigd. In 

Nederland is ongeveer 11% van de bevolking protestants. Onder de respondenten was (na optelling 

van de drie protestantse stromingen) zo’n 25% protestant. Ook dit is te verklaren door het feit dat 

een deel van de ondervraagden aangesloten is bij CNV-Onderwijs.  

 

Vakcentrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals gezegd is een flink aantal van de respondenten lid van CNV-Onderwijs. Uit bovenstaande 

diagram is af te lezen dat zo’n 45% van de ondervraagden bij deze centrale is aangesloten. Dit was te 

verwachten omdat een de enquête naar een grote groep CNV leden is gestuurd. Dit zou de 

resultaten kunnen beïnvloeden 

 

Soort basisscholen 

 

 
 

Duidelijk is te zien dat de meeste docenten werkzaam zijn op een reguliere basisschool. De 

vernieuwingsvormen Montessori, Jenaplan en Dalton hebben veel minder aandeel. 

 

                                                             
65 KASKI (2008)  
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Identiteit basisscholen 

 

 
Ruim 40% van de ondervraagde leraren werkt op een Katholieke basisschool in Nederland. Gevolgd 

door 25% die werkzaam zijn op een Protestant Christelijke basisschool. De openbare scholen volgen 

als derde met 20,9% van de respondenten. In Nederland hoort ongeveer 60% van de basisscholen 

onder het bijzonder onderwijs.66 In deze enquête is echter te zien dat bijna 80% van de respondenten 

die antwoord hebben gegeven op deze vraag werkzaam is op een bijzondere school. 

 

Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat leraren van bovenbouw de enquête veel meer hebben ingevuld dan hun collega’s in 

de midden- en onderbouw. Dit zou te verklaren kunnen zijn doordat deze leraren meer te maken 

hebben met de onderwijsinspectie omdat juist in de laatste jaren van de basisschool veel kennis 

bijgebracht moet worden bij de leerlingen. Onder onderbouw wordt verstaan: groep 1 en 2. 

Middenbouw is groep 3, 4 en 5 en de bovenbouw zijn de groepen 6, 7 en 8. 

 

 

 

 

                                                             
66 Rijksuniversiteit Groningen (2008) 
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Ervaring 

Er zijn grote verschillen in de ervaring die docenten met het onderwijs hebben. Er zijn respondenten 

die slechts 1 jaar werkzaam zijn, maar er zijn ook respondenten die al 41 jaar in het onderwijs 

werken. Gemiddeld werken de ondervraagde leraren 23,3 jaar in het onderwijs. 

 

Leerlingen in de klas 

Ook bij het aantal leerlingen waaraan de leraar lesgeeft zitten grote verschillen. Het laagste is 7 

leerlingen terwijl het hoogste aantal op 40 ligt. Gemiddeld heeft een klas van de respondenten 23 

leerlingen. 
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De inspectie is in staat een realistisch beeld te krijgen van wat er in mijn 
klaslokaal gebeurt
N = 275, Gemiddelde= 2,6, Mediaan = 2, Modus = 2 
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3.1 RESULTATEN & BETEKENISSEN 

 

Beeld van de inspectie 

Wat is het beeld dat docenten hebben van de onderwijsinspectie? Dat is de vraag die centraal staat 

in dit onderdeel van de resultaten. Een aantal indicatoren zijn samengevoegd om een totaalscore te 

kunnen berekenen en te kunnen aangeven op een schaal van zeer negatief naar zeer positief welk 

beeld docenten hebben van de onderwijsinspectie. Deze totaalscore zegt niet alles. Afzonderlijke 

vragen kunnen ook interessante uitkomsten laten zien. Deze zullen dan ook getoond worden. 

 

Het beeld van de inspectie is vanuit de theorie opgesplitst in drie onderdelen: mening, relatie en 

inhoud. 

 

Mening over de inspectie 

De respondenten in dit onderzoek is een reeks met vragen voorgelegd die betrekking hebben op de 

mening over de inspectie.  

 

“Het basisonderwijs in Nederland zou niet zonder onderwijsinspectie kunnen”  

Deze stelling wordt door een ruime meerderheid onderschreven. Slechts iets meer dan 20% van de 

ondervraagden is het in meer of mindere mate niet eens met deze stelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier van de acht vragen leveren in meerderheid van de ondervraagden een positief beeld van de 

inspectie op. Bij zes van de acht vragen was dan ook de antwoordmogelijkheid eens het meest 

ingevuld. Bij de laatste twee vragen was dit juist het tegenovergestelde; daar werd de mogelijkheid 

niet eens  het vaakst ingevuld. Bij deze twee vragen is dan ook een meerderheid te zien die op deze 

punten een negatieve mening heeft over de onderwijsinspectie. Onderstaand zijn een aantal vragen 

wat gedetailleerder uitgewerkt: 
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basisonderwijs gegarandeerd worden
N = 274, Gemiddelde = 2,4, Mediaan = 2, Modus = 2

(1) helemaal oneens

(2) oneens

(3) niet oneens/niet eens

(4) eens

(5) helemaal eens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze twee vragen is te zien dat een meerderheid van de docenten vindt dat de inspectie niet in 

staat is een realistisch beeld te verkrijgen van wat er in het klaslokaal van de leraar gebeurd. Ook is 

een meerderheid van mening dat ook op andere manieren dan de onderwijsinspectie de kwaliteit 

van het basisonderwijs in de gaten gehouden kan worden.  

 

Betekenis 

De leraren zijn duidelijk als het gaat over het belang van de onderwijsinspectie. Ze geven aan dat het 

basisonderwijs in Nederland eigenlijk niet zonder de onderwijsinspectie zou kunnen. Toch vinden ze 

niet dat alléén door de onderwijsinspectie het huidige niveau van het basisonderwijs gewaarborgd 

kan blijven. Het mes snijdt dus van twee kanten. Dit is eigenlijk ook te zien in de hele mening van de 

leraren. Ze zijn niet heel erg positief, maar toch zeker ook niet negatief. De onderwijsinspectie kan 

volgens de docenten geen realistisch beeld verwerven van wat er in een klaslokaal gebeurt. Wanneer 

we terugkijken naar het theoretisch kader zien we dat er dan iets ontbreekt in de relatie tussen de 

docent en de inspectie. Er werd door Bardach & Kagan gesproken over responsiveness, waarbij het 

van belang is dat de inspectie inziet dat docenten op de werkvloer als beste zullen weten hoe de 

werkelijkheid in elkaar zit. Het is dus voor de inspectie een heel lastige taak om uit te vinden wat er 

nu precies in dat klaslokaal gebeurt in de dagelijkse praktijk. De docenten geven in deze vraag dan 

ook aan dat de inspectie niet in staat is om een realistisch beeld te verwerven. 

 

Verder zijn de docenten, zoals gezegd, over het algemeen wel redelijk positief over de 

onderwijsinspectie. Ze vinden bijvoorbeeld dat de onderwijsinspectie een bruikbare bijdrage levert 

en zien de inspectie niet direct als een bedreigend iets. Ook vinden ze dat de onderwijsinspectie niet 

te vaak inspecteert. De docenten geven aan dat ze de inspectie zien als een leermoment (52,9%) en 

dat zou suggereren dat de leraren open staan voor de verbeterpunten van de onderwijsinspectie, 

want in de literatuur werd gezegd dat wanneer scholen de inspectie als hindernis zagen de 

onderwijsinspectie waarschijnlijk ook geen invloed kon uitoefenen. In dit onderzoek zegt een groot 

deel van de ondervraagden juist het tegenovergestelde. Verwacht kan worden dat de 

onderwijsinspectie in dit geval een grotere mate van invloed heeft op het handelen dan dat stukje 

van de literatuur doet vermoeden.  
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Mening uitgedrukt in begrippen 

De deelnemende leraren in het basisonderwijs is een lijst met begrippen voorgelegd die allen te 

maken hebben met hun mening over de inspectie. Gevraagd werd om aan te geven in hoeverre ze de 

begrippen vonden passen wanneer ze aan de onderwijsinspectie dachten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de grafiek hierboven is te zien wat per voorgelegd begrip het meest voorkomende antwoord was. 

Op deze manier zijn de verschillen tussen de begrippen het meest duidelijk. De gemiddelde scores 

per begrip laten weinig verschillen zien en blijven een beetje in het midden steken. 

Te zien is dat de negatief gestelde begrippen traumatisch en nutteloos niet worden onderschreven 

door de docenten. Echter, men ziet de onderwijsinspectie wel als belerend. Verder scoort de 

onderwijsinspectie gemiddeld als het gaat over de negatieve begrippen. De respondenten vinden de 

inspectie bruikbaar, noodzakelijk en belangrijk. Ze blijven een beetje op de vlakte als het gaat over 

coöperatief.  

 

Het begrip bedreigend wordt in onderstaande grafiek verder uitgewerkt.  
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De ondervraagden zijn verdeeld over het begrip bedreigend. Meer docenten vinden dit begrip passen 

bij de onderwijsinspectie dan docenten die het begrip niet vinden passen. (respectievelijk 47,1% 

tegen 27,1%) Een kwart van de ondervraagden is neutraal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de begrippen nutteloos en traumatisch geeft de grafiek heel duidelijk de richting van de 

gedachtegang van de docenten weer. Een ruime meerderheid (63,3%) vindt het begrip nutteloos niet 

passen bij de onderwijsinspectie. Bijna een derde is neutraal. En nog geen 10% vindt de 

onderwijsinspectie nutteloos. 66,8% denkt bij de onderwijsinspectie niet aan traumatisch. Toch geeft 

15,2% in meer of mindere mate aan dat wel te doen. 18% is neutraal. 

 

Betekenis 

Net als bij de vragen over de mening laten ook de resultaten bij de begrippen zien dat ze de 

onderwijsinspectie niet nutteloos vinden. De meeste docenten hebben hier dan ook helemaal niet 

geantwoord en bijna een meerderheid vond dit begrip dan ook niet passen bij de inspectie. Ook, 

zoals hierboven in de grafiek heel duidelijk te zien is, vindt een overgrote meerderheid het begrip 

traumatisch niet bij de onderwijsinspectie passen. Opvallend is wel dat, bij dit redelijk extreme 

begrip, toch nog 15% aangeeft dit wel bij de onderwijsinspectie te vinden horen. Het is dus niet voor 

niets dat ook de in de literatuur, in andere onderzoeken, het begrip traumatisch wordt genoemd.  

Ook bij de begrippen zijn de respondenten overwegend positief en is dus ook hier te verwachten dat 

de score op de begrippen positief zal bijdragen aan een verband tussen beeld en invloed. 

 

Om uiteindelijk dit verband te berekenen is er eerst een totaalscore nodig van het onderdeel mening, 

welke later met relatie kan worden samengevoegd tot een totaalscore voor beeld. 
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Gemiddelde totaalscore bij de mening over de inspectie (Mening en Begrippen gecombineerd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de totaalscore is te zien dat deze net iets boven het midden ligt. De leraren zijn dus over het 

algemeen wel redelijk positief over de onderwijsinspectie.  

 

Betekenis 

In dit deel van de resultaten zijn de scores op het gebied van de mening van de docenten over de 

onderwijsinspectie gepresenteerd. De gemiddelde totaalscore komt uit op 3,19 op een schaal van 1 

t/m 5. Niet een heel hoge score, maar toch zeker ook geen lage. Te zeggen is dat de 

onderwijsinspectie het niet verkeerd doet bij de mening van docenten in het basisonderwijs. 

Terugkijkend naar de behandelde literatuur wordt de verwachting gewekt dat deze groep 

respondenten in een volgend hoofdstuk ook zal aangeven beïnvloed te worden in hun handelen door 

de onderwijsinspectie. Voordat er wordt gesproken over invloed zal eerst aandacht worden 

geschonken aan het onderdeel over de relatie tussen de docent en de onderwijsinspectie. 
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Relatie met de onderwijsinspectie 

Onderdeel van het beeld dat docenten hebben van de onderwijsinspectie is hoe zij de relatie zien 

tussen zichzelf/de school en de onderwijsinspectie. De literatuur geeft duidelijk aan dat er 

voorwaarden zitten aan de relatie met de onderwijsinspectie wil de inspectie ook daadwerkelijk 

invloed kunnen uitoefenen op het handelen van docenten. Hieronder zullen de resultaten worden 

gepresenteerd op de vragen over de relatie met de onderwijsinspectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vragen die gaan over het respect voor elkaars mening dan zien we dat de leraren in meerderheid 

aangeven dat ze de mening van de onderwijsinspectie respecteren. Wanneer de vraag omgedraaid 

wordt en wordt gevraagd of de onderwijsinspectie ook respect heeft voor de mening van de docent 

dan is 30% het hiermee eens. Bijna een derde vindt dat de inspectie dat respect niet heeft. 

 

De volgende grafiek gaat over de samenwerking met de onderwijsinspectie 
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De onderwijsinspectie heeft naast een inspecterende ook een adviserende rol
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Bijna de helft van de ondervraagde docenten zegt dat het contact met de onderwijsinspectie zich 

niet kenmerkt door samenwerking (44,5%). 15,9% ziet het contact wel als samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van de respondenten zien voor de onderwijsinspectie ook een adviserende rol 

weggelegd. Zo’n 15% wil hier niets van weten. 22% blijft in het midden. 

 

Betekenis 

De eerste twee grafieken in deze resultatensessie gaan over het wederzijds respect voor de mening 

van enerzijds de onderwijsinspectie en anderzijds de leraren. Hopkins ea. hebben in hun onderzoek 

aangegeven dat er vertrouwen, respect en partnerschap moet heersen tussen de onderwijsinspectie 

en de school. De resultaten geven aan dat de respondenten in dit onderzoek wel het idee hebben dat 

zij respect hebben voor de mening van de onderwijsinspectie, maar wanneer het gaat over het 

respect dat de inspectie heeft voor de mening van de docent, dan zijn de resultaten wat minder 

positief. Nog steeds een derde van de ondervraagde docenten vindt dat de onderwijsinspectie 

respect heeft. Toch is een bijna even zo groot deel van mening dat het bij de onderwijsinspectie aan 

respect ontbreekt. Er is dus niet echt te spreken van een wederzijds respect relatie. Dit idee wordt 

versterkt doordat ook een groot deel van de docenten aangeeft de relatie met de onderwijsinspectie 

niet te omschrijven als een samenwerkingsrelatie. Toch, als we in het algemeen kijken naar de 

vragen over relatie, moeten we constateren dat ook bij dit onderdeel de ondervraagde 

basisschoolleraren redelijk positief oordelen over hun relatie met de onderwijsinspectie. Dit is voor 

een deel misschien te danken aan de goede score op het gebied van de adviserende rol van de 

inspectie. De inspectie moest namelijk volgens de literatuur ook een adviserende rol vervullen. Uit de 

vragen bleek dat een grote meerderheid vindt dat de inspectie ook een adviserende rol heeft ten 

opzichte van een basisschool. 

 

Dit alles is goed te zien in de volgende grafiek, waar de gemiddelde totaalscore op het gebied van 

relatie wordt weergegeven. 
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Gemiddelde totaalscore bij de relatie met de inspectie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als de gemiddelde totaalscore bij mening ligt ook de totaalscore van relatie in het midden.  

 

Betekenis 

Ook op het gebied van de relatie tussen de onderwijsinspectie en de basisschoolleraar is de score 

redelijk gemiddeld, maar toch zeker niet slecht. In de literatuur kwam duidelijk naar voren dat een 

goede relatie tussen de school en inspectie bijdraagt aan de mate waarin de inspectie invloed heeft 

op het handelen van docenten. Docenten zijn volgens de literatuur eerder bereid dingen in hun eigen 

klaslokaal te veranderen wanneer er een goede relatie is met de onderwijsinspectie. Een relatie die 

zich kenmerkt door samenwerking en partnerschap. Maar ook moet de school terecht kunnen bij de 

inspectie wanneer zij informatie nodig heeft. De inspectie scoort op deze onderdelen gemiddeld. Wel 

is ook bij deze score, vanuit de literatuur, te verwachten dat wordt bijgedragen aan een positieve 

relatie tussen beeld en invloed.  
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Wat vindt u van de hoeveelheid aandacht die de onderwijsinspectie geeft aan de 
volgende inspectieonderdelen?
Weergegeven is het meest ingevulde antwoord (schaal 1 veel te weinig /veel te veel - 4 precies genoeg )

Kennisresultaten

Rekenen en taal

Lesmethoden
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Kwaliteitszorg

Onderwijstijd
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Aandacht voor kennisresultaten
N = 265, Gemiddelde = 5,2, Mediaan = 5, Modus = 7

(1) veel te weinig
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-3

(4) precies genoeg

-5

-6

(7) veel te veel

 

Inhoud van de inspectie 

Leraren hebben ook een mening over de inhoud van de onderdelen waarop wordt geïnspecteerd. 

In onderstaand schema is weergegeven wat leraren vinden van de aandacht die de 

onderwijsinspectie geeft aan de verschillende inspectieonderdelen. 1 = veel te weinig, of veel te veel. 

4 = precies genoeg. In de enquête konden de leraren kiezen uit een zevenpuntschaal van veel te 

weinig tot veel te veel, waarbij 4 precies genoeg was. Desondanks dat dit onderdeel niet wordt 

meegenomen in de totaalscore voor het onderdeel beeld, zijn de resultaten van inhoud wel 

interessant om te presenteren en deze later los te vergelijken met de mate van invloed van de 

onderwijsinspectie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de grafiek is te zien dat er slechts één onderdeel is waarvan de docenten vinden dat er te weinig of 

juist te veel aandacht is van de onderwijsinspectie. Dat is kennisresultaten. Bij alle overige vragen 

gaven de meeste leraren aan dat ze blij zijn met de hoeveelheid aandacht van de onderdelen. In de 

grafieken hieronder zullen een aantal onderdelen uitgelicht worden, want er zijn wel verschillen te 

ontdekken. 
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De grafiek geeft duidelijk de richting aan naar te veel aandacht voor kennisresultaten. Meer dan de 

helft van de respondenten geeft aan dat er (in meer of mindere mate) teveel aandacht is voor 

kennisresultaten. Een klein deel van ongeveer 10% geeft juist aan dat er nog te weinig aandacht is. 
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Ondanks dat de meeste respondenten bij rekenen & taal, leerlingenzorg en kwaliteitszorg ‘precies 

genoeg aandacht’ hebben ingevuld, zien we bij deze onderdelen ook een groot aandeel aan de ‘te 

veel’ kant. 67,5% geeft namelijk aan dat de inspectie teveel aandacht heeft voor rekenen en taal. Zo 

ook 55,7% bij het onderdeel leerlingenzorg en 50,9% bij kwaliteitszorg. Weinig docenten vinden dat 

de onderwijsinspectie teveel aandacht besteed aan deze onderdelen. 

 

Betekenis 

Het onderdeel inhoud is een interessant onderdeel. In de literatuur werd gezegd dat de 

onderwijsinspectie in hun risicogerichte aanpak in eerste instantie kijkt naar de kennisopbrengsten 

van een basisschool. Iets verderop, in datzelfde theoretisch hoofdstuk, werd kritiek weergegeven en 

geconstateerd dat er teveel aandacht zou zijn voor kennisresultaten en dat andere, waaronder 

sociale, resultaten op de achtergrond bleven. De resultaten in dit onderzoek laten zien dat ook de 

docenten in Nederland van mening zijn dat de onderwijsinspectie teveel aandacht schenkt aan 

kennisresultaten. Wanneer we dit terugkoppelen naar een eerder deel in de resultatensessie dan 

kunnen we concluderen dat het teveel aandacht hebben voor kennisresultaten zou kunnen bijdragen 

aan het niet in staat zijn een realistisch beeld te verkrijgen van wat er in een klaslokaal gebeurd. 

Opvallend is verder dat de onderwijsinspectie, volgens de ondervraagde docenten, op de andere 

inspectieonderdelen goed scoort. Men vindt dat er niet te veel en ook niet te weinig aandacht is voor 

deze onderdelen. De leraren zijn het meest tevreden over het onderdeel lesmethoden. De inspectie 

besteedt daar volgens 46,4% precies genoeg aandacht aan. Dit zou te verklaren zijn doordat, zoals in 

het begin van het theoretisch kader is genoemd, de leraar wordt gezien als professional. Men vindt 

het wel belangrijk dat er toezicht wordt gehouden, maar men vindt het ook belangrijk dat de vrije 

bewegingsruimte niet wordt aangetast en er dus zeker niet meer bemoeienis van de 

onderwijsinspectie op het gebied van de lesmethoden moet komen. (Er zijn ook iets meer mensen 

die de aandacht op dit onderdeel te veel vinden dan dat er mensen zijn die het te weinig vinden). 

 

Gemiddelde totaalscore bij de inhoud van de inspectie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde totaalscore op het gebied van de inhoud van de inspectie is overwegend positief te 

noemen. Op een schaal van 1-4 wordt een score van 2,91 behaald. Ruim boven het midden. 
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Betekenis 

2,91 is een goede score voor de onderwijsinspectie. Men vindt dat in het algemeen genoeg aandacht 

is voor de onderdelen waarop geïnspecteerd wordt. De enige echte uitschieter is de aandacht voor 

kennisresultaten. In de literatuur was een splitsing op te merken met aan de ene kant een roep om 

minder aandacht voor kennisresultaten, zoals ook deze docenten aangeven, en aan de andere kant 

juist een roep om minder bezig te zijn met alles wat er omheen gebeurt, het proces. Wanneer we 

weer even teruggrijpen naar de constatering dat basisschooldocenten onderaan de plan-praktijk-

keten staan, zouden zij het beste moeten weten wat van belang is om naar te kijken en niet. De 

docenten geven in dit onderzoek duidelijk aan dat er nu teveel aandacht is voor kennisresultaten en 

geven ook duidelijk aan dat op de andere onderdelen de inspectie het goed doet. Het minder 

aandacht besteden aan de kennisresultaten zou dan in dit geval een aanbeveling zijn die door een 

grote groep docenten wordt onderschreven. 
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Wanneer de onderwijsinspectie aangeeft dat er zaken niet goed gaan op onze 
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Invloed van de onderwijsinspectie 

Het tweede deel van het onderzoek gaat over de invloed die de onderwijsinspectie heeft op het 

handelen van docenten in het basisonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste ondervraagde docenten geven aan dat zij niet op een andere manier lesgeven wanneer ze 

weten waarop de inspectie inspecteert (47,6%). Iets meer dan een kwart zegt dit wel te doen. 

 

In contrast met de vorige resultaten is bij de volgende stelling, ‘de onderwijsinspectie heeft invloed op 

het basisonderwijs in Nederland’, te zien dat zo’n 70% van de ondervraagden het hier mee eens is. 

6,9% is het er niet mee eens. Ongeveer dezelfde verdeling is te zien bij de stelling of leraren zich 

geroepen voelen in hun eigen klaslokaal dingen te veranderen wanneer blijkt dat de 

onderwijsinspectie heeft aangegeven dat de basisschool niet overal evengoed op heeft gescoord.  
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De volgende grafiek gaat over de invloed die de inspectie heeft op de vaardigheden van een leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel leraren twijfelen of het inspectierapport een bijdrage levert aan de vaardigheden van henzelf als 

leraar. Ook is te zien dat meer mensen het oneens (37,6%) zijn met deze stelling dan eens (24,1%).  

 

Belangrijk in dit onderzoek is de publieke verantwoording van leraren. In het onderzoek is dan ook de 

vraag gesteld of leraren de onderwijsinspectie zien als een mogelijkheid om zichzelf voor hun functie 

te verantwoorden. Hieronder de resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grootste groep zijn de leraren die het niet eens zijn met deze stelling. Ze geven aan dat ze de 

inspectie niet als mogelijkheid zien om zichzelf te verantwoorden. Een kwart van de leraren ziet die 

mogelijkheid juist wel. Een derde twijfelt en weet niet zo goed of ze de inspectie als 

verantwoordingsmogelijkheid kunnen en moeten zien. 

 

Betekenis 

De onderwijsinspectie heeft volgens de leraren invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Vragen als 

‘Wanneer de onderwijsinspectie aangeeft dat er zaken niet goed gaan op onze basisschool, dan voel 

ik mij geroepen om in mijn eigen klaslokaal dingen te veranderen’ geven aan dat leraren ook 

daadwerkelijk bereidt zijn hun eigen handelen aan te passen aan de mening van de 

onderwijsinspectie. Terugkoppelend naar de literatuur zou dit te danken kunnen zijn door het  
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overwegend positieve beeld dat docenten in het basisonderwijs in deze enquête hebben van de 

onderwijsinspectie. Ook op de meer algemeen gestelde vraag of de onderwijsinspectie invloed heeft 

op de kwaliteit van het basisonderwijs zijn de leraren positief. In de literatuur werd door Matthews & 

Smith aangekaard dat wanneer de inspectie de school van te voren laat weten waarop de inspectie 

inspecteert, de school van te voren al kan werken aan haar kwaliteit. Op deze manier heeft de 

onderwijsinspectie van te voren al invloed op het handelen van leraren. Echter, de ondervraagde 

docenten in dit onderzoek geven een ander beeld aan. Bijna de helft van de leraren zegt geen 

rekening te houden met het feit dat ze van te voren weten waarop de onderwijsinspectie hen gaat 

beoordelen. Slechts een kwart doet dit wel. De inspectie heeft in dit geval minder invloed dan de 

literatuur doet vermoeden. Bij veel vragen over de invloed van de onderwijsinspectie, en dan met 

name de vragen die specifiek over het handelen van de leraar gaan, blijven qua resultaten een beetje 

in het midden hangen. Iedere keer is te zien dat er een net zo grote groep leraren het eens is met de 

stelling als de groep leraren die het oneens is. Ook zijn er iedere keer veel leraren neutraal. Hieruit 

zou af te leiden zijn dat het onderwijsveld verdeeld is over deze vragen over invloed.  

 

Een aanzienlijk gedeelte van het theoretisch hoofdstuk gaat over het leraarschap als publieke functie 

en de daarbij behorende publieke verantwoordelijkheid en publieke verantwoording. De leraar zou 

naast zijn besef van zijn publieke functie ook een zakelijke verantwoording, zoals door Groenveld & 

Van Schie is omschreven, afleggen aan de onderwijsinspectie. Echter, Bovens schrijft dat er een 

aantal criteria zijn wanneer te spreken valt van een verantwoordingsrelatie in de zin van actor en 

forum. Één van die criteria was het gevoel van verplichting van de actor om over zijn optreden 

informatie te verstrekken en uitleg te verstrekken. De leraren in dit onderzoek is gevraagd of zij de 

onderwijsinspectie als een mogelijkheid zien om verantwoording af te leggen; dit ook omdat in de 

literatuur ook werd aangegeven (onderzoek van Chapman) dat een ruime meerderheid van de 

Engelse docenten de onderwijsinspectie als een verantwoordingsmechanisme zag. Wanneer we de 

resultaten op deze vraag bekijken zijn de leraren niet heel eensgezind. De grootste groep twijfelt en 

blijft in het midden hangen. Ongeveer een derde zie de inspectie wel als mogelijkheid om zichzelf te 

verantwoorden. Een kwart van de leraren ziet de inspectie niet als verantwoordingsmechanisme. In 

Nederland is dus geen grote meerheid net als in Engeland. Dit is misschien te verklaren doordat de 

onderwijsinspectie voornamelijk met de directie van de basisschool communiceert en leraren 

eigenlijk vrij weinig contact hebben met de onderwijsinspectie 

 

Totaalscore bij de invloed van de inspectie op het handelen van docenten 
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Bij de totaalscore is te zien dat deze net iets boven het midden ligt. De leraren zijn dus over het 

algemeen wel redelijk positief over de onderwijsinspectie.  

 

Betekenis 

Het verdeelde onderwijsveld resulteert in een, wederom, redelijk gemiddelde score. Met 3,15 op een 

schaal van vijf is het resultaat redelijk positief te noemen. Nu ook op het gebied van invloed een 

positieve score uit de bus komt (eerder zagen we al en positieve score bij beeld) zou volgens de 

theorie het positieve verband tussen beeld en invloed bevestigd kunnen worden. Deze moet nog wel 

op significantie getoetst worden.  

 

In het methodenhoofdstuk is beargumenteerd waarom de derde invloedvraag in de enquête niet 

wordt meegenomen in de totaalscore op invloed. Toch geeft deze vraag wel interessante resultaten, 

omdat het vraagt naar de indirecte invloed die de inspectie zou kunnen hebben, doordat leraren 

toegang hebben tot het inspectierapport van hun basisschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betekenis 

Opvallend hoge scores op deze stelling. 90% van de ondervraagde leraren zegt dat zij de rapporten 

van de onderwijsinspectie te zien krijgen. Dit zegt iets over de rol van de directie. Eerder is 

aangegeven dat het contact met de onderwijsinspectie loopt via de directie van een basisschool. Dit 

zou ook van invloed kunnen zijn op de mate waarop de inspectie invloed heeft op het handelen van 

docenten. De score op deze stelling laat zien dat de directie geen belemmerende factor hoeft te zijn 

voor deze mate van invloed van de onderwijsinspectie en dat de inspectie wel degelijk leraren 

bereikt. De onderwijsinspectie waarschuwde aan het begin van het onderzoek dat veel leraren niet 

veel te maken zouden hebben met de onderwijsinspectie en daar dan ook geen goed beeld van 

zouden kunnen hebben. Nu uit deze vraag blijkt dat de onderwijsinspectie ook voorbij de directie de 

leraren bereikt met in ieder geval het inspectierapport, is te stellen dat leraren in het basisonderwijs 

wel degelijk in, ook al is het indirect, contact staan met de onderwijsinspectie en dat zij zich daarover 

ook een beeld kunnen vormen.  
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Relatie tussen het beeld van de inspectie en de invloed van de inspectie 

 

Nu per onderdeel de resultaten zijn gepresenteerd en geïnterpreteerd, zijn we in staat de 

verschillende onderdelen te toetsen op hun samenhang met de invloed die de onderwijsinspectie 

heeft op het handelen van docenten. Voor het overzicht zijn de gemiddelde totaalscores per 

onderdeel nog een keer bij elkaar gepresenteerd. 

 

 Gemiddelde totaalscores per onderdeel 

Totaalscore INHOUD  2,91 (schaal 1 t/m 4) 

   

Totaalscore MENING 3,19 (schaal 1 t/m 5)  

Totaalscore RELATIE 3,15 (schaal 1 t/m 5)  

Totaalscore BEELD  3,17 (schaal 1 t/m 5) 

   

Totaalscore INVLOED  3,15 (schaal 1 t/m 5) 

 

We zien dat de scores van alle onderdelen een beetje in het midden blijven. Wel is te zeggen dat ze 

overwegend positief zijn. Zo zijn de scores van mening, relatie, beeld en invloed op de schaal van 1 

t/m 5 wel richting de positieve kant. Ook de score van de inhoud (schaal 1 t/m 4) is positief te 

noemen. Uit de literatuur is te verwachten dat er een positief verband bestaat tussen het beeld dat 

docenten hebben van de onderwijsinspectie en de mate waarin de inspectie het handelen van de 

docent beïnvloed. Dit wil zeggen dat wanneer een docent een negatief beeld heeft, hij ook minder 

gemakkelijk te beïnvloeden is door de onderwijsinspectie. Maar uiteraard ook omgekeerd: een 

docent die de inspectie als iets positiefs ervaart zal eerder zijn handelen laten beïnvloeden door de 

inspectie. 

 

Is er een verband te ontdekken tussen de mening over INHOUD waarop de inspectie inspecteert en 

de mate waarop de inspectie van INVLOED is op het handelen van docenten? 

 

H0 Er is geen verband tussen inhoud en invloed 

H1 Er is een verband tussen inhoud en invloed 

 

De vragen over inhoud en invloed zijn beiden ordinaal gemeten. Er wordt daarom een Spearman’s 

rangcorrelatie uitgevoerd.67 

 

Er blijkt dat er een kleine positieve samenhang te ontdekken is tussen de mening over de inhoud van 

de onderwijsinspectie en de mate waarin de onderwijsinspectie van invloed is op het handelen van 

docenten in het basisonderwijs. (rs = 0,20; p = 0,001). De kleine samenhang is significant, H0 wordt 

verworpen. Er is te stellen dat de mening over de inhoud voor een deel van invloed is op de mate 

waarop docenten worden beïnvloed in hun handelen door de onderwijsinspectie. Dit handelen is 

                                                             
67 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), vanaf pagina 177 
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echter van nog veel meer factoren afhankelijk. In de resultatensessie kwam naar voren dat alleen het 

onderdeel over de kennisresultaten over het algemeen slecht scoorde. Wanneer ook dit onderdeel 

een goede score had gehad dan was de gemiddelde score over het gehele onderdeel inhoud  ook 

omhoog gegaan en was er nu waarschijnlijk een iets groter verband te ontdekken.  

 

Is er een verband te ontdekken tussen het BEELD dat docenten in het basisonderwijs hebben van de 

onderwijsinspectie en de mate waarop de inspectie van INVLOED is op het handelen van deze 

docenten? 

 

H0 Er is geen verband tussen beeld en invloed 

H1 Er is een verband tussen beeld en invloed 

 

Ook in dit geval zijn de variabelen ordinaal en wordt er gekozen voor Spearman’s rho.  

 

Ook tussen het beeld van de onderwijsinspectie en de mate waarop de inspectie het handelen van 

docenten beïnvloed is een positieve samenhang te ontdekken. Deze samenhang is nog wat groter 

dan de vorige ontdekte samenhang (0,33). De samenhang tussen het beeld en de invloed is ook 

significant te noemen. (rs = 0,33; p = 0,000). Ondanks dat de samenhang groter is dan bij de het vorig 

verband, moet ook nu weer worden geconstateerd dat het beeld ‘slechts’ medebepalend is voor de 

mate van invloed op het handelen van de docenten. Ook in dit geval is het slechts één van de 

factoren die hierop van invloed is.  

 

Bij de methoden is aangekaart dat het onderdeel mening bestaat uit de samenvoeging van de vragen 

over de mening én de begripsvragen over de mening. Opvallend is dat wanneer we dezelfde toets als 

hierboven slechts uitvoeren op het subonderdeel van de vragen over de mening dat dan een 

aanzienlijk sterkere significante correlatie te zien is. (rs = 0,373, p = 0,000) 

 

De testen op zoek naar een verschil in het wel of niet bij een bond aangesloten zijn levert op het 

gebied van beeld geen significante resultaten op (Kruskal-Wallistoets Chi2 = 4,386; df = 4; p = 0,356) 

68. Echter, op het gebied van invloed zijn wel significante verschillen te ontdekken (Kruskal-

Wallistoets Chi2 = 14,270; df = 4; p = 0,006). Te zien is dat leden van de schoolleidersbond AVS veel 

hoger scoren bij de vragen over de mate van invloed van de onderwijsinspectie op het handelen van 

docenten 

Dit is een interessante constatering, aangezien al eerder in dit onderzoek is gesproken over de rol 

van directies met betrekking tot het contact met de onderwijsinspectie. Toch is bij dit resultaat een 

kritische noot wel op zijn plaats. Onder de respondenten waren slechts 11 mensen die aangaven dat 

ze aangesloten zijn bij de schoolleidersbond AVS. Met dit aantal mag er dan ook eigenlijk niks gezegd 

worden over mogelijke verschillen. Ondanks dat het moeilijk is om hier een uitspraak over te doen, 

spreken deze gegevens wel een verwachting uit die misschien in een vervolgonderzoek het 

onderzoeken waard is. 

 

                                                             
68 Baarda, De Goede & Van Dijkum (2007), pagina 135 
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Bij de overige twee vakcentrales zijn er wel genoeg vertegenwoordigers in de enquête (CNVO – 109, 

AOB – 34) om uitspraken te kunnen doen. CNV-Onderwijs leden hebben over het algemeen een wat 

lager idee van invloed van de onderwijsinspectie ten opzichte van AOB’ers en mensen die niet bij een 

vakcentrale (87) zijn aangesloten. 

 

Ook is in het methodenhoofdstuk aangekondigd dat er getoetst is op de man/vrouw resultaten. Het 

aandeel vrouwen in het basisonderwijs in Nederland ligt aanzienlijk hoger dan het aantal mannen. In 

dit onderzoek zijn de mannen ten opzichte van Nederland wat oververtegenwoordigd, maar 

desalniettemin is het nog steeds interessant om te kijken of er verschillen bestaan in de 

beantwoording van vragen door mannen en vrouwen. De toetsen laten zien dat er weinig verschillen 

zijn in de antwoorden van de dames en heren. De verschillen zijn dan ook niet significant, beeld (U = 

6323; p = 4,04) en invloed (U = 6462; p = 0,568) 
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4.1 CONCLUSIES 

 

Aan het eind van dit onderzoek kan de balans worden opgemaakt en conclusies geformuleerd. Het 

onderzoek bestaat uit twee belangrijke elementen. Het theoretisch kader enerzijds en het empirisch 

deel (uitgewerkt in de resultatensessie) anderzijds. Op theoretische wijze en op empirische wijze zijn 

al antwoorden geformuleerd op de hoofd- en deelvragen. Nu is het in dit hoofdstuk zaak om nog 

eens terug te kijken op alles wat de revue gepasseerd is en de theorie aan de praktijk te koppelen en 

te komen tot relevante conclusies. 

 

De behandelde literatuur in het theoretisch kader liet zien dat de onderwijsinspectie een 

verantwoordingsmechanisme is, waarbij leraren in het basisonderwijs zich kunnen verantwoorden 

voor hun publieke functie. De inspectie zou door deze relatie met de leraar invloed moeten kunnen 

uitoefenen op het handelen van de leraar in de praktijk. Verschillende onderzoeken en theorieën 

(Luginbuhl, McGlynn, Matthews, Macnab) hebben laten zien dat de onderwijsinspectie daadwerkelijk 

van invloed is op het handelen van de docenten en de kwaliteit van onderwijs. Vervolgens werd in de 

literatuur een koppeling gemaakt met het beeld dat docenten van de onderwijsinspectie hebben. Er 

werd gesteld dat wanneer dit beeld positief was, de onderwijsinspectie meer invloed zou hebben op 

het handelen van docenten. Er moesten bepaalde relaties zijn tussen de docent/school en de 

onderwijsinspectie om ervoor te zorgen dat leraren bereidt zijn hun handelen in hun klaslokaal aan 

te passen. Partnerschap, informatie, respect en vertrouwen zijn een aantal van deze belangrijke 

nodige relaties. De literatuur heeft dan eigenlijk ook als conclusie dat wanneer aan de voorwaarden 

van een goede relatie en een positieve mening wordt voldaan, de onderwijsinspectie in staat kán zijn 

invloed uit te oefenen op het handelen van docenten in het basisonderwijs. 

 

Nu de praktijk. Heeft de literatuur gelijk of zou het in werkelijkheid anders uitpakken? Een enquête 

onder een aanzienlijk aantal leraren in het basisonderwijs heeft laten zien dat deze leraren over het 

algemeen een redelijk positief beeld hebben van de inspectie. Een beeld waarbij ook aandacht is 

geschonken aan de onderlinge relatie tussen docent/school en onderwijsinspectie, voorwaarden 

voor de inspectie om invloed te kunnen uitoefenen. Het, dus redelijk positieve, beeld zou volgens de 

literatuur dus moeten leiden tot een positieve score op de mate waarop de onderwijsinspectie in 

staat is invloed uit te oefenen op het handelen van docenten in de praktijk. Dit is ook het geval. 

Wederom zagen we een kleine positieve score op het gebied van die beïnvloeding. De leraren 

hebben over het algemeen het idee dat de inspectie hun handelen kan beïnvloeden. Tot dusver heeft 

de literatuur gelijk gehad. Statistische toetsen hebben laten zien dat er een verband bestaat tussen 

beeld en invloed; weliswaar een klein verband, maar het is er wel. Het verband is ook significant. Te 

concluderen is dat het beeld dat docenten hebben van de onderwijsinspectie van invloed is op de 

mate waarop de onderwijsinspectie het handelen van docenten in de praktijk beïnvloed. Echter, het 

beïnvloeden van het handelen van docenten is van veel meer factoren afhankelijk, zo laat het kleine 

verband ons zien.  

 

Als antwoord op de hoofdvraag “Wat is de relatie tussen het beeld dat docenten in het basisonderwijs 

van de onderwijsinspectie hebben en in hoeverre docenten door dit toezicht worden beïnvloed in hun 

handelen in de praktijk?”  kan dan ook het volgende gezegd worden: 
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De relatie bestaat uit een klein positief verband dat zegt dat het beeld dat docenten van de 

onderwijsinspectie hebben, bijdraagt aan de mate waarin de inspectie in staat is het handelen van 

docenten in de praktijk te beïnvloeden.  

 

Dan keren we nu terug naar de inleiding. In de inleiding (en ook in het theoretisch hoofdstuk) is 

gesproken over de actor/forum-relatie welke ook te zien was in de relatie tussen docent en inspectie. 

In dit onderzoek is het beeld dat de actor heeft van het forum naar voren gekomen. Opvallend te 

noemen is dat de actor in deze relatie, de leraar, de onderwijsinspectie, haar forum niet ziet als een 

manier om zichzelf te verantwoorden. Een grote groep leraren ziet de onderwijsinspectie niet als 

verantwoordingsmechanisme. Deze groep voldoet dan ook niet aan de criteria die Bovens heeft 

opgesteld wanneer je kan spreken van een actor/forum-relatie. Voorwaarde was dat de actor zich 

verplicht voelt zijn handelen uit te leggen. Je zou kunnen verwachten dat dit te maken heeft met het 

weinige directe contact dat de inspectie heeft met leraren. Het contact loopt via de directie van de 

basisschool.  

 

Het onderdeel inhoud is apart geanalyseerd en laat zien dat de leraren tevreden zijn over de 

verdeling van de aandacht over de verschillende inspectieonderdelen. Wel geven zij aan dat er teveel 

aandacht is voor kennisresultaten. In de inleiding van het hoofdstuk is al aangegeven dat docenten 

zouden willen dat de onderwijsinspectie verder kijkt dan alleen naar kennisresultaten. Deze enquête 

is dit onderzoek onderschrijft dit. Leraren in het basisonderwijs zouden graag zien dat bij de 

risicoanalyse niet alleen gekeken zou worden naar kennisresultaten.  

 

Aanbevelingen 

Wil de onderwijsinspectie een instelling zijn die in staat is invloed uit te oefenen op de kwaliteit van 

onderwijs en het handelen van basisschooldocenten? Dan moet zij, kijkend naar de resultaten van dit 

onderzoek, ervoor zorg dragen dat het beeld en imago van de onderwijsinspectie verbeteren. 

Verbetert het beeld van de inspectie, dan verbetert ook (voor een deel) de beïnvloeding van het 

handelen van docenten. De onderwijsinspectie moet aan leraren laten zien dat zij zorg draagt voor 

de kwaliteit van het onderwijs en dat ze in staat is een realistisch beeld te verwerven van wat er in 

een klaslokaal gebeurd. Aansluitend bij Bardach & Kagan moet de onderwijsinspectie gaan praten 

met leraren op de werkvloer; zij zijn immers degenen die het beste weten hoe het er in de 

werkelijkheid aan toe gaat. Om de respect relatie te verbeteren moet de inspectie laten zien dat zij 

luistert naar wat de leraar te zeggen heeft. Om het beeld te verbeteren, moet de onderwijsinspectie 

kritisch kijken naar het belang van kennisresultaten en proberen ook andere onderdelen in de 

risicoanalyse mee te nemen, aangezien de leraren tevreden zijn over alle inspectieonderdelen en 

alleen bij de kennisresultaten aangeven dat daar te veel aandacht voor is vanuit de 

onderwijsinspectie.  

 

De inspectie zal haar rol in de verantwoordingsrelatie moeten versterken. Ze moet meer contact 

zoeken met docenten. De inspectie zou zichtbaarder moeten worden voor leraren om een 

actor/forum relatie te bewerkstelligen. Deze relatie zou van invloed kunnen zijn op het beeld, maar 

toch zeker ook op de mate van beïnvloeding van het handelen van leraren. 
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Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek kan bijdragen aan een vervolgstudie die moet uitzoeken hoe de onderwijsinspectie 

haar imago kan verbeteren. Ondanks dat het beeld maar een kleine invloed heeft op de mate van 

beïnvloeding van het handelen van docenten zijn hier toch wel slagen te winnen. Iedere verbetering 

is er één. Dit onderzoek geeft indicatoren waar de onderwijsinspectie op dit moment nog niet zo 

goed in scoort. Zo zou de inspectie nog kunnen werken aan de relatie op het gebied van 

samenwerking. 

 

Er kan onderzoek gedaan worden naar wat van invloed is op dat beeld van docenten. Hoe komen 

inspecteurs over? Door dit te onderzoeken moet duidelijk worden hoe de inspectie haar beeld nog 

verder kan versterken en haar invloed op het handelen verder te kunnen uitbreiden.  

 

Ook zou verder onderzocht kunnen worden naar wat er nog meer van invloed is op de beïnvloeding 

van het handelen van leraren. Uit dit onderzoek blijkt dat er een klein verband is tussen beeld en 

invloed. Er kan worden gezocht naar andere variabelen die van invloed kunnen zijn.  

 

Zoals ook in de resultatensessie is aangegeven is er ook vervolgonderzoek mogelijk onder 

schoolleiders. Hoe zien zij de invloed van de inspectie? En wat is hun beeld van de 

onderwijsinspectie. Directeuren zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen inspectie en 

basisschool. Deze communicatie loopt namelijk alleen via de directie van een school. Directies zullen 

dan ook een wezenlijke rol vervullen in de mate waarop de onderwijsinspectie in staat is om het 

handelen van docenten te beïnvloeden. 
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4.2 AFRONDING 

 

Aan het einde van dit onderzoek is er iets meer bekend over het beeld dat docenten hebben van de 

onderwijsinspectie in Nederland. Ook hebben de leraren zich uitgesproken over in welke mate zij 

beïnvloed worden in hun handelen. Het thema van dit onderzoek speelde zich af in het grotere 

geheel van de publieke verantwoording. Waarbij ontdekt werd dat leraren de onderwijsinspectie niet 

gelijk zien als een manier om zichzelf te verantwoorden.  

 

De inleiding werd begonnen met het zeggen dat de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland 

onder druk staat. De vraag die daarbij werd gesteld was of het toezichthoudende orgaan, de 

onderwijsinspectie, wel voldoende invloed kan uitoefenen op het handelen van leraren om de 

kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Dit onderzoek geeft slechts een antwoord op een klein 

onderdeel van een veel groter geheel. Leraren hebben aangegeven dat de inspectie van invloed is, 

niet heel veel, maar ook niet heel weinig. Dit wordt mede veroorzaakt door het beeld dat zij hebben 

van de inspectie.  

 

De vraag of de onderwijsinspectie genoeg invloed kan uitoefenen om de kwaliteit van het onderwijs 

te garanderen is daarmee niet geheel beantwoord. Uit de aanbevelingen blijkt dat de 

onderwijsinspectie en de leraren samen aan de slag moeten om hun relatie te versterken en op deze 

manier samen te werken aan de bloei van het onderwijs. 
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5.2 BIJLAGEN | Codeerschema (inclusief alle enquêtevragen) 

 

R = Recode (hercoderen) 

 

Mening1 De feedback die wij ontvangen van de 
onderwijsinspectie draagt positief bij aan mijn 
eigen kwaliteit 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 2 Het basisonderwijs in Nederland zou niet zonder 
de onderwijsinspectie kunnen 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 3 De onderwijsinspectie levert een bruikbare 
bijdrage aan de kwaliteit onze school 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 4 

R 
De onderwijsinspectie inspecteert te vaak op mijn 
basisschool 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 5 Ik zie de inspectie als een leermoment 1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 6 

R 

Ik ervaar de mogelijkheid dat onze school 
geïnspecteerd kan worden als bedreigend 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 7 De inspectie is in staat een realistisch beeld te 
krijgen van wat er in mijn klaslokaal gebeurt 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Mening 8 Alleen door middel van de onderwijsinspectie kan 
de huidige kwaliteit van het basisonderwijs 
gegarandeerd worden 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Inhoud1 

R 

Kennisresultaten 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 
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Inhoud2 

R 

Rekenen en taal 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Inhoud3 

R 

Lesmethoden 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Inhoud4 

R 

Burgerschap 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Inhoud5 

R 

Leerlingenzorg 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Inhoud6 

R 

Kwaliteitszorg 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Inhoud7 

R 

Onderwijstijd 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Inhoud8 

R 

Financiën 
 
Hercoderen naar: 
Schaal 1-4, heel positief – heel negatief 

1= veel te weinig 
2, 3 
4= precies genoeg 
5,6 
7= veel te veel 

Relatie1 Ik heb er vertrouwen in dat de inspectie het beste 
met onze school voorheeft 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Relatie2 Ik heb respect voor de mening van de 
onderwijsinspectie 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Relatie3 De onderwijsinspectie heeft respect voor mijn 
mening 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 
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Relatie4 We kunnen als school op een gelijkwaardige 
manier met de onderwijsinspectie praten over de 
kwaliteit van onderwijs 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Relatie5 Het contact met de onderwijsinspectie kenmerkt 
zich door samenwerking 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Relatie6 De school kan bij de onderwijsinspectie terecht 
wanneer men informatie nodig heeft 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Relatie7 De onderwijsinspectie heeft naast een 
inspecterende ook een adviserende rol 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Begr1 Positief 1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr2 

R 

Traumatisch 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr3 Bruikbaar 1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr4 

R 

Hinderlijk 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr5 Belangrijk 1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr6 

R 

Bekrompen 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr7 Coöperatief 1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr8 

R 

Bedreigend 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr9 Realistisch 1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 
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Begr10 

R 

Nutteloos 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr11 Noodzakelijk 1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr12 Invloedrijk 
 
Verwijderen 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Begr13 

R 

Belerend 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal niet 
2,3,4 
5= helemaal wel 

Invloed1 Houdt u in de manier waarop u lesgeeft rekening 
met het feit dat er toezicht wordt gehouden op uw 
basisschool? 

1= helemaal niet 
2 = niet echt 
3= soms wel/soms niet 
4= best wel 
5= heel erg 

Invloed2 Doordat ik weet op welke onderdelen de inspectie 
gaat inspecteren geef ik op een andere manier les, 
ook lang voordat de inspectie komt 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Invloed3 Inspectierapporten die door de onderwijsinspectie 
naar de school worden gestuurd krijg ik ook te 
zien. 
 
Apart analyseren 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Invloed4 De onderwijsinspectie heeft invloed op de manier 
waarop ik lesgeef 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Invloed5 De onderwijsinspectie heeft invloed op de inhoud 
van de lessen die ik geef 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Invloed6 

R 

De onderwijsinspectie heeft geen invloed op wat 
er in mijn klaslokaal gebeurt 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Invloed7 Wanneer de onderwijsinspectie aangeeft dat er 
zaken niet goed gaan op onze basisschool dan voel 
ik mij geroepen om in mijn eigen klaslokaal dingen 
te veranderen 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 
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Invloed8 De onderwijsinspectie heeft invloed op de 
kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Invloed9 

R 

Ik kan niets met de kritiekpunten die de inspectie 
aanlevert in haar inspectierapport 
 
Hercoderen van negatief naar positief 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

invloed10 Het inspectierapport draagt bij aan mijn 
vaardigheden als leraar 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

invloed11 Een bezoek van de inspectie motiveert mij om het 
beste van mijzelf te laten zien 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

invloed12 Ik zie de onderwijsinspectie als mogelijkheid om 
mezelf te verantwoorden voor mijn publieke 
functie 

1= helemaal oneens 
2 = oneens 
3= niet oneens/niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

Kwalificatie Hoe is uw basisschool op dit moment door de 
inspectie gekwalificeerd? 

1= zeer zwak 
2= zwak 
3= goed 
8= weet niet 

Team Hoe zou u de manier van werken binnen uw 
basisschool omschrijven? 

1= teamsamenwerking 
2= red. teamsamenw. 
3= geen team, geen indivi 
4= redelijk individueel 
5= individuele werkwijze 

Gesl Wat is uw geslacht? 1= Man 
2= Vrouw 

Erv Hoeveel jaar bent u al werkzaam in het onderwijs? In jaren 

Les 

R 

Aan welke groepen geeft u op dit moment les? 
Hercoderen in onder, midden en bovenbouw 

1-8 

Leerl Hoeveel leerlingen heeft u op dit moment in uw 
klas? 

getal 

Ident Wat is de identiteit van uw basisschool? 1= Openbaar 
2= Alg. Bijzonder 
3= RK 
4= PC 
5= Gereformeerd 
6= Islamtisch 
7= Anders, namelijk 
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Soort Op wat voor soort basisschool werkt u? 1= Regulier 
2= Montesorri 
3= Jenaplan 
4= Dalton 
5= Freinet 
6= Anders, namelijk 

Bond Bent u aangesloten bij een onderwijsbond? 1= Nee 
2= CNV Onderwijs 
3= AOB 
4= Anders, namelijk 

Leeft Wat is uw leeftijd? In jaren 

Geloof Tot welke geloofsovertuiging rekent u zichzelf? 1= Geen 
2= NH 
3= Gereformeerd 
4= RK 
5= Islamitisch 
6= Anders, namelijk 
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5.3 BIJLAGEN | Uitwerking interview Onderwijsinspectie (25-02-2010) 

 

Interview Onderwijsinspectie 

Met de directie Kennis 

 

De afdeling kennis is in het organogram te vinden naast de Inspecteur Generaal 

Deze afdeling zorgt voor het verzamelen van alle opbrengstgegevens van scholen. 

 

De directeur legt uit hoe de onderwijsinspectie te werk gaat in het toezicht: 

Allereerst wordt er een onderscheidt gemaakt tussen goede en zwakke scholen. Dit gebeurd door de 

opbrengst gegevens te verzamelen van alle scholen in Nederland.  

De onderwijsinspectie werkt volgens risicogericht toezicht. Dit is doelgerichter. De zwakke scholen 

uit deze doelgerichte analyse probeert de inspectie te sturen. 

 

De directie op een basisschool speelt een belangrijke rol. 

Je krijgt een soort waterval effect van inspectie – bestuur – leraren – kwaliteit 

 

Van te voren wordt naar risico’s gekeken en dus niet altijd wordt het hele toezichtskader gebruikt. 

 

Leraren zijn geneigd hun hele inspectieverleden mee te nemen.  

 

De directeur geeft nog tips en valkuilen: 

 

Pas op voor een algemeen imago en beeld 

 

Er is een plafondeffect, Meeste scholen worden goed beoordeeld dus merken weinig van een 

inspectie. 

 

Het ligt nooit aan de leraar. Zelf kan hij het verschil maken. 

De leraar zal daarom waarschijnlijk een negatief beeld hebben van de inspectie. 

 

De onderwijsinspectie is slechts een onderdeel. Tegenwoordig hebben scholen ook eigen 

kwaliteitssystemen. 

 

Willen leraren juist minder of juist meer feedback? 

Zelffeedback net als in Engeland. 

 

De inspectie kijkt verder dan alleen kennis. Ze kijken ook naar het sociale aspect van de basisschool.  

 

Hoe kan de inspectie gesprekspartner zijn van leraren? 

 

Concrete ervaring of algemeen idée? 
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5.4 BIJLAGEN | Uitwerking Pre-test basisschool (25-02-2010) 

 

Pre-test van de enquête op een RK Basisschool  

 

Onder het team van deze  basisschool is een eerste proefversie van de enquête voorgelegd met de 

vraag of ze deze willen invullen en daarna van commentaar te voorzien. 

 

In gesprekken met de docenten kwam het volgende naar voren: 

 

Enquête inhoudelijk: 

 

Vraagstelling is goed. Goede vragen. 

Graag wel wat meer aandacht voor de inhoudelijk inspectieonderdelen. Daar hebben leraren ook een 

mening over. Dit is van belang omdat wanneer je bijvoorbeeld nog niet bezig bent met burgerschap 

en daar wordt wel op geïnspecteerd dan voel je je vanuit de inspectie wel verplicht om dit te gaan 

doen. 

 De enquête moet wat meer gaan over manier waarop wordt geïnspecteerd. Ook ingaan op concrete 

herinneringen aan de inspectie.  

Er moet nog wat dieper worden ingegaan op de invloed van de inspectie. Waarop heeft de inspectie 

invloed? 

Er mag ook nog wat meer aandacht aan het bezoek op zichzelf. 

 

Inspectie inhoudelijk: 

 

De inspectie heeft vooral contact met de directie van de school. Die zit er dus nog tussen en de 

directie gebruikt instrumenten om de kwaliteit te beïnvloeden.  

De inspectie zou wat meer naar de leraar moeten komen. Nu staat de inspectie zo ver weg en is er 

een tekort aan persoonlijkheid. De inspectie is door dit onpersoonlijke ook niet in staat een 

realistisch beeld te verkrijgen van een school. Het is teveel taakgericht en er wordt vaak 

voorbijgegaan aan andere zaken dan opbrengsten.  Sociale resultaten en burgerschap zijn ook van 

belang. 

Het is natuurlijk lastig voor de inspectie persoonlijk contact te hebben met alle scholen. Maar nu 

roept het nogal snel weerstand op. 
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5.5 BIJLAGEN | Alle resultaten 

Alle gegeven resultaten zijn in procenten 
 

Mening1: De feedback die wij ontvangen van de onderwijsinspectie draagt positief bij aan mijn eigen kwaliteit  

1 – helemaal oneens 6,2 

2 – oneens 19 

3 – niet oneens/niet eens 29,9 

4 – eens 42,3 

5 – helemaal eens 2,6 

 

Mening2: Het basisonderwijs in Nederland zou niet zonder de onderwijsinspectie kunnen 

1 – helemaal oneens 6,5 

2 – oneens 14,9 

3 – niet oneens/niet eens 25,8 

4 – eens 45,1 

5 – helemaal eens 7,6 

 

Mening3: De onderwijsinspectie levert een bruikbare bijdrage aan de kwaliteit van onze school  

1 – helemaal oneens 4 

2 – oneens 14,6 

3 – niet oneens/niet eens 29,9 

4 – eens 45,6 

5 – helemaal eens 5,8 

 

Mening4: De onderwijsinspectie inspecteert te vaak op mijn basisschool  

1 – helemaal oneens 5,8 

2 – oneens 42,3 

3 – niet oneens/niet eens 41,6 

4 – eens 8,4 

5 – helemaal eens 1,8 

 

Mening5: Ik zie de inspectie als een leermoment 

1 – helemaal oneens 5,8 

2 – oneens 15 

3 – niet oneens/niet eens 26,3 

4 – eens 47,1 

5 – helemaal eens 5,8 

 

Mening6: Ik ervaar de mogelijkheid dat onze school geïnspecteerd kan worden als bedreigend 

1 – helemaal oneens 13,9 

2 – oneens 43,2 

3 – niet oneens/niet eens 22,7 

4 – eens 17,6 

5 – helemaal eens 2,6 

 

Mening7: De inspectie is in staat een realistisch beeld te krijgen van wat er in mijn klaslokaal gebeurt  

1 – helemaal oneens 13,8 

2 – oneens 38,5 

3 – niet oneens/niet eens 25,8 

4 – eens 21,1 

5 – helemaal eens 0,7 

 

Mening8: Alleen doormiddel van de onderwijsinspectie kan de huidige kwaliteit van het basisonderwijs gegarandeerd worden  

1 – helemaal oneens 16,1 

2 – oneens 45,3 
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3 – niet oneens/niet eens 24,1 

4 – eens 12,8 

5 – helemaal eens 1,8 

 

Inhoud1: Kennisresultaten 

1 – veel te weinig 1,5 

2 –  3 

3 –  5,7 

4 – precies genoeg 23,8 

5 –  17 

6 – 23,8 

7 – veel te veel 25,3 

 

Inhoud2: Rekenen en taal 

1 – veel te weinig 1,1 

2 –  1,1 

3 –  3,4 

4 – precies genoeg 36,8 

5 –  25,6 

6 – 21,4 

7 – veel te veel 10,5 

 

Inhoud3: Lesmethoden 

1 – veel te weinig 3 

2 –  3,8 

3 –  17,7 

4 – precies genoeg 46,4 

5 –  17,7 

6 – 8,3 

7 – veel te veel 3 

 

Inhoud4: Burgerschap 

1 – veel te weinig 3,4 

2 –  9,5 

3 –  17,6 

4 – precies genoeg 39,7 

5 –  13 

6 – 8,8 

7 – veel te veel 8 

 

Inhoud5: Leerlingenzorg 

1 – veel te weinig 1,9 

2 –  5,3 

3 –  7,1 

4 – precies genoeg 30,1 

5 –  23,7 

6 – 23,7 

7 – veel te veel 8,3 

 

Inhoud6: Kwaliteitszorg 

1 – veel te weinig 2,6 

2 –  2,2 

3 –  6,4 

4 – precies genoeg 37,8 

5 –  23,6 

6 – 21,7 
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7 – veel te veel 5,6 

 

Inhoud7: Onderwijstijd 

1 – veel te weinig 3,8 

2 –  6,1 

3 –  7,2 

4 – precies genoeg 42 

5 –  19,7 

6 – 15,9 

7 – veel te veel 5,3 

 

Inhoud8: Financiën 

1 – veel te weinig 15,7 

2 –  16,5 

3 –  16,5 

4 – precies genoeg 42,9 

5 –  5,1 

6 – 2,4 

7 – veel te veel 0,8 

 

Relatie1: Ik heb er vertrouwen in dat de inspectie het beste met onze school voorheeft 

1 – helemaal oneens 2,7 

2 – oneens 16,7 

3 – niet oneens/niet eens 26,6 

4 – eens 47,5 

5 – helemaal eens 6,5 

 

Relatie2: Ik heb respect voor de mening van de onderwijsinspectie 

1 – helemaal oneens 2,3 

2 – oneens 12,5 

3 – niet oneens/niet eens 28,5 

4 – eens 52,5 

5 – helemaal eens 4,2 

 

Relatie3: De onderwijsinspectie heeft respect voor mijn mening 

1 – helemaal oneens 5,7 

2 – oneens 25,2 

3 – niet oneens/niet eens 36,6 

4 – eens 30,2 

5 – helemaal eens 2,3 

 

Relatie4: We kunnen als school op een gelijkwaardige manier  met de onderwijsinspectie praten over de kwaliteit van onderwijs 

1 – helemaal oneens 8,7 

2 – oneens 29,7 

3 – niet oneens/niet eens 23,6 

4 – eens 36,5 

5 – helemaal eens 1,5 

 

Relatie5: Het contact met de onderwijsinspectie kenmerkt zich door samenwerking 

1 – helemaal oneens 11,4 

2 – oneens 33,1 

3 – niet oneens/niet eens 39,5 

4 – eens 14,8 

5 – helemaal eens 1,1 

 

Relatie6: De school kan bij de onderwijsinspectie terecht wanneer men informatie nodig heeft  
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1 – helemaal oneens 4,6 

2 – oneens 12,7 

3 – niet oneens/niet eens 42,1 

4 – eens 38,6 

5 – helemaal eens 1,9 

 

Relatie7: De onderwijsinspectie heeft naast een inspecterende ook een adviserende rol 

1 – helemaal oneens 4,9 

2 – oneens 10,3 

3 – niet oneens/niet eens 22,1 

4 – eens 54 

5 – helemaal eens 8,7 

 

Begr1: Positief 

1 – helemaal niet 9 

2 –  20,8 

3 –  39,6 

4 –  25,5 

5 – helemaal wel 5,1 

 

Begr2:Traumatisch 

1 – helemaal niet 40,6 

2 –  26,2 

3 –  18 

4 –  11,3 

5 – helemaal wel 3,9 

 

Begr3: Bruikbaar 

1 – helemaal niet 1,6 

2 –  12,5 

3 –  39,1 

4 –  43 

5 – helemaal wel 3,9 

 

Begr4: Hinderlijk 

1 – helemaal niet 16 

2 –  21,5 

3 –  37,9 

4 –  21,5 

5 – helemaal wel 3,1 

 

Begr5: Belangrijk 

1 – helemaal niet 1,2 

2 –  10,2 

3 –  34,5 

4 –  46,7 

5 – helemaal wel 7,5 

 

Begr6: Bekrompen 

1 – helemaal niet 14,9 

2 –  29 

3 –  34,5 

4 –  18 

5 – helemaal wel 3,5 

 

Begr7: Coöperatief 

1 – helemaal niet 5,5 
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2 –  29,5 

3 –  46,1 

4 –  17,7 

5 – helemaal wel 1,2 

 

Begr8: Bedreigend 

1 – helemaal niet 5,9 

2 –  21,2 

3 –  25,9 

4 –  25,9 

5 – helemaal wel 21,2 

 

Begr9: Realistisch 

1 – helemaal niet 8,6 

2 –  27,5 

3 –  36,1 

4 –  25,5 

5 – helemaal wel 2,4 

 

Begr10: Nutteloos 

1 – helemaal niet 32,5 

2 –  29,8 

3 –  29,4 

4 –  6,7 

5 – helemaal wel 1,6 

 

Begr11: Noodzakelijk 

1 – helemaal niet 4,7 

2 –  9,1 

3 –  38,2 

4 –  42,9 

5 – helemaal wel 5,1 

 

Begr12: Invloedrijk 

1 – helemaal niet 1,6 

2 –  4,3 

3 –  25,1 

4 –  43,1 

5 – helemaal wel 25,9 

 

Begr13: Belerend 

1 – helemaal niet 5,1 

2 –  6,3 

3 –  32 

4 –  40,3 

5 – helemaal wel 16,2 

 

Invl1: Houdt u in de manier waarop u lesgeeft rekening met het feit dat er toezicht wordt gehouden op uw basisschool?  

1 – helemaal niet 7,1 

2 – niet echt 21,8 

3 – soms wel/soms niet 31 

4 – best wel 33,7 

5 – heel erg 6,3 

 

Invl2: Doordat ik weet waarop de inspectie gaat inspecteren geef ik op een andere manier les, ook lang voordat de inspectie komt  

1 – helemaal oneens 10,7 
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2 – oneens 36,9 

3 – niet oneens/niet eens 23,8 

4 – eens 24,2 

5 – helemaal eens 4,4 

 

Invl3: Inspectierapport die door de onderwijsinspectie naar de school worden gestuurd krijg ik ook te zien 

1 – helemaal oneens 3,2 

2 – oneens 2,4 

3 – niet oneens/niet eens 4,8 

4 – eens 39,3 

5 – helemaal eens 50,4 

 

Invl4: De onderwijsinspectie heeft invloed op de manier waarop ik lesgeef 

1 – helemaal oneens 8,3 

2 – oneens 22,2 

3 – niet oneens/niet eens 29,8 

4 – eens 36,5 

5 – helemaal eens 3,2 

 

Invl5: De onderwijsinspectie heeft invloed op de inhoud van de lessen die ik geef  

1 – helemaal oneens 7,5 

2 – oneens 29,8 

3 – niet oneens/niet eens 28,6 

4 – eens 31,7 

5 – helemaal eens 2,4 

 

Invl6: De onderwijsinspectie heeft geen invloed op wat er in mijn klaslokaal gebeurt  

1 – helemaal oneens 9,6 

2 – oneens 32,3 

3 – niet oneens/niet eens 33,9 

4 – eens 19,1 

5 – helemaal eens 5,2 

 

Invl7: Wanneer de onderwijsinspectie aangeeft dat er zaken niet goed gaan op onze basisschool dan voel ik mij geroepen om in mijn eigen 

klaslokaal dingen te veranderen 

1 – helemaal oneens 1,6 

2 – oneens 4,9 

3 – niet oneens/niet eens 23,2 

4 – eens 62,9 

5 – helemaal eens 7,3 

 

Invl8: De onderwijsinspectie heeft invloed op de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland 

1 – helemaal oneens 1,2 

2 – oneens 5,3 

3 – niet oneens/niet eens 22,3 

4 – eens 61,3 

5 – helemaal eens 9,5 

 

Invl9: Ik kan niets met de kritiekpunten die de inspectie aanlevert in haar inspectierapport  

1 – helemaal oneens 9 

2 – oneens 53,5 

3 – niet oneens/niet eens 27,8 

4 – eens 7,8 

5 – helemaal eens 2 

 

Invl10: Het inspectierapport draagt bij aan mijn vaardigheden als leraar 

1 – helemaal oneens 10,6 

2 – oneens 26,9 
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3 – niet oneens/niet eens 38,4 

4 – eens 23,7 

5 – helemaal eens 0,4 

 

Invl11: Een bezoek van de inspectie motiveert mij om het beste van mijzelf te laten zien 

1 – helemaal oneens 7,3 

2 – oneens 20,8 

3 – niet oneens/niet eens 33,5 

4 – eens 33,5 

5 – helemaal eens 4,9 

 

Invl12: Ik zie de onderwijsinspectie om mezelf te verantwoorden voor mijn publieke functie 

1 – helemaal oneens 10,3 

2 – oneens 30,9 

3 – niet oneens/niet eens 33,7 

4 – eens 22,2 

5 – helemaal eens 2,9 

 
 

 

 

 

 

 


