Mini VRO congres
Beroepsstandaarden

7/8 september 2017

Beste congresgangers!
Dit congres is een historisch moment in de geschiedenis van de VRO.
In de afgelopen dertig jaar is er ontzettend veel veranderd in het werk en de taakopvatting van de onderwijsinspectie. Rond 1990 werd er nog in een aantal gevallen gewerkt
vanuit ‘kantoor aan huis’, hadden inspecteurs een persoonlijk inhoudelijk medewerker,
bepaalden ze zelf of en zo ja wanneer ze een school bezochten. Ook waren ze vrij in het
kiezen van thema’s voor zo’n bezoek.
En voorschriften voor een schoolbezoekverslag waren er amper.
Toen kon je het specifieke werk van de onderwijsinspectie nog kernachtig samenvatten
in dat ene woordje: ‘inspectorabel’! Ieder wist wat dat betekende!
Nu – 2017 – is het wel heel anders. Er worden – terecht – hoge kwaliteitseisen gesteld
aan de specialistische deskundigen van het rijkstoezicht op het onderwijs.
Dataverzameling en de analyse van de gegevens zijn wetenschappelijk verantwoord.
De professie staat op hoog niveau.
Voor een beroepsvereniging als de VRO is het dan ook van levensbelang om met die
ontwikkeling mee te gaan. En dus om na te denken over het typische, het eigene van
ons werk: om vast te stellen waar het werkelijk om gaat.
Jarenlang is er door de VRO – deels achter de schermen – gewerkt aan de ontwikkeling
van eigentijdse kwaliteitskenmerken. Dat begon al in het overleg en de samenwerking
met de KSD (Duitsland) en de VIO (België). ‘Das Kind im Auge!’ werd een begrip.
Binnen het bestuur werd – met name door Jaquelien de Veth – gewezen op de
standaarden ontwikkeld door de Schotse inspectie(Education Scotland).
Andre Drost zorgde voor de afstemming voor de ondernemingsraad. En onder leiding
van Henk Soomers werden de fundamenten gelegd. Hugo Joustra en Laurens de Croes
werkten er met succes verder aan.
Vandaag kunnen we u het resultaat aanbieden: de beroepsstandaarden. Ter bespreking
en ter discussie. Onder leiding van iemand die de ins en outs van het toezicht breed kent
en doorgrondt: Jos Verkroost.
We wensen u een onvergetelijk inhoudelijk sterk congres toe en een behouden vaart!
Piet Helmholt,
Voorzitter Vereniging voor de Rijksinspectie van het Onderwijs (VRO).

Programma mini-congres VRO
‘Beroepsstandaarden’

7/8 september 2017 - SS Rotterdam
				Donderdag 7 september
15.00 uur 		
Inloop, inchecken en ontvangst
15.30 uur
		
Opening / welkom: Piet Helmholt, voorzitter VRO /
				
Jos Verkroost, dagvoorzitter
15.45 uur			
Directeur Thijs Jansen van de Stichting Beroepseer
16.00 uur			
Inleiding ‘The PRAISE Framework’ – Patricia Watson,
				
HM Inspecteor of Education – Scotland, Foghlam Alba
16.45 uur			
Korte presentatie Beroepsstandaarden – Hugo Joustra en
				Laurens de Croes
17.00 uur			
Reacties op de beroepsstandaarden en de toespraak van 		
				
Patricia Watson door:             
				
				
				
				

- Anko van Hoepen, vice-voorzitter PO-Raad
- Hein van Asseldonk, vici-voorzitter VO-Raad
- Paul Oomens, directeur MBO-Raad
- Wim Ludeke, voorzitter LECSO

17.30 uur			
Jos Verkroost interviewt Saskia Leijten, wrn. Directeur
				
Inspectie Akademie
17.40 uur			Pauze
18.00 uur			
Bespreking en forumdiscussie met de inleiders o.l.v.
				Jos Verkroost
18.30 uur			
VRO – nieuws Piet Helmholt
18.40 uur			
Afsluiting door Jos Verkroost
18.45 uur			Borrel
19.15 uur			Diner
21.00 uur			
Perry Coppiëns, Cognitieve Fitness, een workshop
				
(www.cognitievefitness.nl)
				Vrijdag 8 september
8.00 uur			Ontbijt
9.20 uur			
Aanbieding nota beroepsstandaarden aan de
				Inspecteur-generaal Monique Vogelzang
9.30 uur			Beëindiging congres

Professional Standard Inspectorate of Education
Why should there be a professional standard?

Recently, the Dutch Inspectorate of Education has strongly encouraged the development of a professional standard for educational inspectors, in order to provide professional authority and customised
guidelines within the established framework. A professional standard displays the workmanship and
professional pride of the inspector, and offers directions for the maintenance of the professional competence. A professional standard is crucial regarding the quality, professionalization and expertise of
educational inspectors. The goal of developing such a standard is, principally, offering inspectors a tool
for self-reflection, feedback to colleagues and a means of formulating personal development.

Structure of the Professional Standard
A Professional Standard consists of four cohesive
elements:
Branch - positions to which the Standard is applicable.
Competences - ability to act adequately, decisively,
and systematically.
Capacities - realisation of these competences: embedding professional actions, based on necessary
knowledge and visible behaviour, within its context.
Professional norms - directions on how to behave
professionally on specific occasions.
The State Job Classification includes the following
three elements: branch, competences and capacities.
The professional norms connect these elements with
specific guidance on professional development.
Construction of professional norms
Education Scotland has formulated a best practice
framework, based on interviews that were held with
a representative sample of experienced inspectors,
feedback from the management of inspected schools
and the results of questionnaires taken post-inspection. This resulted in five ground principles, as
recorded in the professional norms for preparation,
execution and conclusion of the inspection. The specifics of these ground principles are described on the
following pages, and professional norms are explicitly
developed as a work in progress, and as an invitation
to contribute to the refinement and alteration of the
objectives of the Inspectorate, both in the present

and in the future. The main question that is asked,
is whether, and to which extent, these professional
norms are applicable in a Dutch context. Considering
the developments in educational surveillance, especially the publication of ‘Surveillance 2020 (Toezicht
2020)’ (in which a new framework of evaluation was
published), the formulation of these professional
norms regarding inspiring surveillance and integrated professional surveillance has been altered in
several places due to the results mentioned by several
working groups, explorations and results of so-called
‘drafting sessions’ of the Inspection Academy, to
which inspectors, management and other stakeholders contributed. For the sake of completeness, the
essential competences are described in each ground
principle.

A Best Practice Framework for
(a reflection on) professional
performance for inspectors
The ‘best practice’ of inspectors consists of the following ground principles:
Goal - be clear about the overall goal of the inspection, and do so consistently. Create a joint agenda 		
with the inspectorate team and those concerned at
the school.
Relations – be close to the educational and management staff during an inspection. Work on a

constructive relationship and maintain it in order to
ensure a good ad thorough inspection.
Awareness – determine an awareness of the context
in which a specific team functions within its
establishment, make sure their sentiments and
reactions towards the inspectors’ procedure and approach is known, as well as its possible consequences.
Collecting, analysing and sharing information –
Define surveillance activities based on the
institution’s self-evaluation to investigate the areas
of quality, verify assumptions and reach a reasoned
conclusion. Share said findings and information by
means of dialogue and on paper.
Stimulating and positioning – treat people with
respect, talk to them in a professional manner,
acknowledge their commitment and role within the
institution, as well as sharing findings constructively
so as to create a sense of ownership, causing an
increase in the team’s determination to improve.
Goal - be clear about the overall goal of the
inspection, and do so consistently. Create a joint
agenda with the inspectorate team and those concerned at the school.

Competences: planning and organising,
analysing, cooperating, and persuasiveness

Necessary preparation prior to inspection date
- Refer to the goal of the inspection to clarify which
information is gathered and why.
- Reach agreement with the inspectorial team regarding the (surveillance)agenda, approach, goals, communication and coordination.
Execution
- Develop a joint agenda with the educational team.
- Focus on the priorities which have been worked out
in the research team.
- Address the informative and stimulating effect an
inspection can have on the team.
- Show the educational team that they have your
undivided attention.
Conclusion of inspection
- Realise a shared consent on the inspection’s final
verdict of the school.
- Keep the desirable results in mind and try to reflect
how they should be communicated with the
educational team.
- Be brave and determined in case of disagreements;
be prepared and open for counter arguments.

Relations - be close to the educational and
management team during an inspection.
Work on a constructive relationship and
maintain this in order to ensure a qualitative and thorough inspection.

Competences: situational awareness,
persuasiveness
Necessary preparation prior to inspection date
- Ensure a friendly and appealing first contact, as it
lays the foundation for all forms of contact (mail,
telephone, etc.).
- Be open to questions and input.
Execution
- Provide information prior to the inspection date.
- Ensure an appropriate tone, treat others with
respect, and have an open body language.

- Be positive and enthusiastic when students are
involved in the lessons.
- Encourage the interviewees to be open and honest.
- Reassure the staff concerning the integrity of the
process in order to maximise the result’s value.
- Choose an appropriate place, time and approach to
give constructive feedback.
Conclusion of inspection
- Pay special attention to the team’s reactions when
he findings are shared, and anticipate to them.
- Be open to conversation, especially when the
inspectorate’s conclusion does not concur with the
school’s.
- Ensure recognition and encourage conversation

regarding the inspectorate’s findings.
Awareness - Determine an awareness of the context
in which a specific team functions within its establishment, make sure their sentiments and reactions
towards the inspectors’ procedure and approach is
known, as well as its possible consequences on the
team.

Competences: cooperation, planning and
organising, analysing, situational
awareness
Necessary preparation prior to inspection date
- Acknowledge and recognise previous experiences
of the organisation in order to anticipate their concerns and difficulties.
Execution
- Recognise and acknowledge possible pressure in
the team – which is only increased by the upcoming
arrival of the inspectorial team.
- Be aware of your body language and its effect on
others.
- Recognise the body language of students to
determine how to establish interaction.
- In case of severe doubt, ask a colleague to help you out.
- Be aware of the needs and insecurities of the staff.
Conclusion of inspection
- Create an appropriate atmosphere when organising
the office/classroom in which to share your findings.
- Tell your audience your findings are placed within
the school’s context and should not be interpreted
personally.
- Be confident of your own expertise, and take confidence in the existing data and the support of the
Inspectorate.
Collecting, analysing and sharing information Define surveillance activities based on the
institution’s self-evaluation to investigate the areas
of quality, verify assumptions and reach a reasoned
conclusion. Share said findings and information by
means of dialogue and on paper.

Competences: creativity, cooperation,
analysis, judgement, persuasiveness, and
planning and organising.
Necessary preparation prior to inspection date
- Assess the goal of the inspection, the accompanying

inspectoral activities and scheduling, based on the
self-evaluation or quality accounts of the school.
- List priorities and make sure what matters most.
Execution
- Systematically select truthful and relevant details
from various sources of information, and distinguish
main and secondary issues.
- Be open and objective regarding data collection.
- Start with open questions, and continue with
deepening questions to acquire data.
- Listen carefully and be prepared before operating.
- Reflect, paraphrase and summarise what you have
heard and which knowledge you have acquired.
- Take privacy statements into account when sharing
information.
- Make sure there is sufficient proof in case of doubt.
- Analyse all information and use it to create one
cohesive file.
- Be flexible with regards the school’s schedule.
Conclusion of inspection
- Make clear how the data has been gathered; explain
how the evaluation and assessment is made.
- Be as constructive, transparent and objective as
possible.
- Validate your judgements and encourage conversation.
- Ensure a balanced discussion of all elements of the
inspection.
- Anticipate possible consequences of your findings,
listen to arguments and counter with your own.
- Ask for proof in case of doubt; be objective.
- Ensure an honest, transparent and thorough report
of the gathered data.
- Make room for conversation in order to generate
clarity and understanding.

Stimulating and positioning Treat people with respect, talk to them
in a professional manner, acknowledge
their commitment and role within the
institution, as well as sharing findings
constructively so as to create a sense of
ownership, causing an increase in the
team’s determination to improve.
Competences: Persuasiveness cooperation
and judgement

Necessary preparation prior to inspection date

- Be positive and inspiring.
- Go through the planning of the inspection prior to the actual date,
and make clear how the school team can prepare for the inspection.
Also indicate when and how questions can be asked and conversations can be started.

Execution

- Show a sincere desire to understand the institution within its
context and to stimulate its wish to realise the best possible standard
of education.
- Discuss the various elements with a natural interest and do not force
yourself to ask a specific set of questions, but respond to what is
happening. Focus on looking for opportunities and possibilities in
order to improve the school.
- Encourage the staff to ask questions, and ask them to share aspects
they are proud of, and to suggest changes or improvements.
- Show interest in their intentions as well as actions.
- Inspire staff to take ownership.
- Encourage discussion – generate a dynamic atmosphere which
strengthens the thinking process, reflection and openness.
- Use positive feedback to simulate improvement.
- In case of discussion, appeal to the role, function and responsibilities
of the different members of educational staff and management; take
their expertise seriously.
- Use your own expertise to come to agreement with the staff
regarding important decisions.

Conclusion of inspection

- Focus on positive aspects; give credit where credit is due; present
weaknesses constructively and provide a plan for development.
- Explain the procedure and time indication of the first draft of the
report, the input of the board, the final report and publication.
- Share your findings in an encouraging manner and start a
conversation, providing feedback on the content and procedure of
the inspectorial team.
- Recognise ‘good practices’ and achievements, and acknowledge
dedication.
- Provide as much feedback as possible to the entire team.
- Make sure the feedback joins in with the school’s stage of development;
give feedback with a specific focus on quality assessment, make sure
your
feedback inspires change, and provide feedback aimed to the ownership of management and educational staff.
- Share experiences of excellence with others.
- Assess based on conversation and feedback, and utilise your
expertise optimally in order to make a reasoned decision that will
benefit the institution.
Vertaling drs. Elke Maasbommel, Groningen.

Beroepsstandaard Inspectie van het Onderwijs
Waarom een beroepsstandaard?
Afgelopen jaren maakte de VRO zich sterk voor de ontwikkeling van een beroepsstandaard voor de
inspectie om professionele ruimte te realiseren en binnen de vastgestelde kaders maatwerk te leveren.
Een beroepsstandaard maakt het vakmanschap en de beroepstrots zichtbaar en geeft richting voor het
onderhoud van de vakbekwaamheid. Een beroepsstandaard is bepalend bij het werken aan de kwaliteit,
professionalisering en deskundigheid van professionals in het toezicht op het onderwijs. Doel van het
ontwikkelen van een beroepsstandaard is, in eerste instantie, het bieden van een instrument aan inspectiemedewerkers om zelfreflectie mogelijk te maken, collega’s feedback te kunnen geven en persoonlijke
ontwikkelingsdoelen te kunnen formuleren

Opbouw beroepsstandaard
Een beroepsstandaard bestaat uit vier samenhangende elementen:
Beroepsgroep - Functies waarop de beroepsstandaard
van toepassing is.
Competenties - Vermogens om adequeaat doelbewust
en gemotiveerd te handelen in de beroepssituatie.
Bekwaamheden - Een concretisering van de competenties: in de context in te bedden professionele
handelingen in termen van benodigde kennis en
zichtbaar gedrag.
Professionele normen - Opvattingen over hoe men
zich beroepshalve wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden die onderdeel uitmaken van
de uitoefening van het beroep.
In het Functiegebouw Rijk zijn drie van de vier
elementen van de beroepsstandaard beschreven:
de beroepsgroep, de competenties en de bekwaamheden. De professionele normen verbinden deze
elementen met concreet gedrag op basis waarvan
inspectiemedewerkers aan hun professionele houding kunnen werken.

Constructie professionele normen
De inspectie in Schotland (Education Scotland)
formuleerde een ‘best practice kader’ (‘framework’).
Dit kader is gebaseerd op (interview)resultaten uit
een representatieve steekproef onder ervaren
inspecteurs, feedback van bestuurders van scholen
die door de inspectie bezocht waren en de resultaten
van vragenlijsten die na een inspectie-onderzoek zijn
afgenomen. Dit resulteert in vijf grondprincipes,
uitgewerkt in professionele normen voor de
voorbereiding, uitvoering en afronding van het
inspectie-onderzoek. De vertaling hiervan voor alle
inspectiemedewerkers staat op de volgende pagina’s
weergegeven. Het is nadrukkelijk bedoeld als
‘denkkader’ en uitnodiging ter verfijning en
aanpassing aan de doelstellingen en toekomst van
de Inspectie van het Onderwijs. Centraal staat de
vraag of en in welke mate deze professionele normen
bruikbaar zijn in de Nederlandse context. In het licht
van de ontwikkelingen in het toezicht, met name
toezicht 2020, en op basis van eerdere werkgroepen,
verkenningen en resultaten van ‘ontwerpsessies’ van
de inspectie-academie met inspecteurs, bestuurders
en andere stakeholders over stimulerend toezicht en
geïntegreerd bestuurstoezicht zijn de formuleringen
op verschillende plaatsen aangepast. Voor de volledigheid staan de competenties die voor de uitvoering
voorwaardelijk zijn per grondprincipe weergegeven.

Een Best Practice Kader voor
(een reflectie op) het professioneel
handelen van de inspectiemedewerkers

inzet en rol erkennen en bevindingen op een
constructieve manier delen ter bevordering van het
gevoel ‘eigenaar’ te zijn alsook om te stimuleren tot
verbetering.

Bij de ‘best practices’ van
inspectiemedewerkers zijn de volgende
grondprincipes te onderscheiden:

Competenties: plannen en organiseren,
analyseren, samenwerken, en
overtuigingskracht

Doel - duidelijk zijn over het algehele doel van het
inspectie-onderzoek en dit voortdurend vasthouden.
Een gezamenlijke agenda creëren met het personeel
van de instelling en onder de leden van het
onderzoeksteam van de inspectie.

Voorbereiding inspectie-onderzoek
- Verwijs naar het doel van het inspectie-onderzoek
om te verhelderen welke informatie waarom wordt
verzameld.
- Kom met het onderzoeksteam en het personeel van
de instelling tot overeenstemming over de
(onderzoeks)agenda, benadering, de doelen,
communicatie en coördinatie.

Verhoudingen – constructieve relaties opbouwen en
onderhouden door het hele proces heen als de basis
voor een kwalitatief goede inspectie.
Bewustzijn –wees je bewust van de positie van het
personeel van de instelling en hun gevoelens en
reacties tegenover de aanpak van de inspectie.
Informatie verzamelen, analyseren en delen - Op
basis van de verantwoordingsdocumenten van de
instelling onderzoeksactiviteiten bepalen om de
kwaliteitsgebieden te onderzoeken, aannames te
verifiëren en te komen tot een afgewogen
beoordeling. Ga spaarzaam en proportioneel om met
het vooraf opvragen van aanvullende informatie.
Deel de bevindingen door middel van een dialoog en
op schrift.
Stimuleren en positioneren– mensen met respect
behandelen, de professionele dialoog aangaan, hun

Uitvoering inspectie-onderzoek
- Ontwikkel een gezamenlijke agenda met het
personeel van de instelling.
- Focus op de in het onderzoeksteam afgesproken
prioriteiten.
- Focus op het lerende en stimulerende effect van het
inspectie-onderzoek.
- Laat zien dat de instelling uw volledige aandacht
heeft.
Afronding inspectie-onderzoek
- Kom waar mogelijk tot een gedeeld begrip van ‘het
portret’ van de instelling.
- Houd de gewenste resultaten in gedachten en
gebruik deze om te beoordelen hoe bevindingen
gedeeld moeten worden.
- Wees moedig genoeg om vasthoudend te zijn bij

eventuele onenigheden; zoek naar en sta open voor
tegenargumenten.

Verhoudingen – constructieve relaties
opbouwen en onderhouden door het hele
proces heen als de basis voor een kwalitatief goede inspectie.
Competenties: omgevingsbewustzijn,
overtuigingskracht
Voorbereiding inspectie-onderzoek
- Zorg voor een vriendelijk en uitnodigend eerste
contact als basis voor het bezoek bij alle vormen van
contact (mail, telefonisch etc.).
- Wees toegankelijk voor vragen.
Uitvoering inspectie-onderzoek
- Verschaf vooraf informatie over het onderzoek aan
het personeel van de instelling.
- Zorg in ieder gesprek voor een geschikte toon,
behandel anderen met respect en zorg voor een open
lichaamstaal.
- Laat positief enthousiasme zien wanneer leerlingen
en studenten betrokkenheid tonen.
- Moedig de gesprekspartners aan open te zijn.
- Stel het personeel gerust over de integriteit van het
proces om de waarde en precisie van de gegevens te
maximaliseren.
- Kies geschikte tijd, plaats en manier om lastige
boodschappen (terug) te geven.
Afronding inspectie-onderzoek
- Let zorgvuldig op reacties wanneer de bevindingen
worden gedeeld en besproken en anticipeer hierop.
- Geef ruimte voor de dialoog, ook waar de oordelen
van het bestuur en inspectie niet overeenkomen.
- Zoek naar (h)erkenning van en dialoog over de
bevindingen.
Bewustzijn – wees je bewust van de positie van het
personeel van de instelling en hun gevoelens en
reacties tegenover de aanpak van de inspectie.

Competenties: samenwerken, plannen en
organiseren, analyseren, omgevingsbewustzijn
Voorbereiding inspectie-onderzoek
- (H)erken de context en vorige ervaringen van de
organisatie om op zorgen of moeilijkheden te
anticiperen.

Uitvoering inspectie-onderzoek
- Herken de druk die er bij het personeel kan zijn –
bovenop de druk gerelateerd aan de inspectie.
- Wees bewust van de eigen lichaamstaal en stijl en
het effect op anderen.
- Heb oog voor de lichaamstaal van leerlingen, studenten en van het personeel van de instelling om te
beoordelen hoe de interactie het beste vorm te geven.
- Bij ernstige twijfel, vraag/bel een collega om de zaak
door te praten.
- Wees bewust van de behoeften en onzekerheden
van het personeel van de instelling.
Afronding inspectie-onderzoek
- Creëer waar mogelijk een geschikte sfeer bij de
opstelling in het lokaal/de ruimte.
- Help de toehoorders om bevindingen niet alleen
persoonlijk op te vatten maar in de context van de
instelling te plaatsen en nodig uit tot dialoog over de
bevindingen.
- Haal vertrouwen uit de gedegenheid van het eigen
werk, de gegevens en de organisatie achter u.
Informatie verzamelen, analyseren en delen - Op
basis van de verantwoordingsdocumenten van de
instelling onderzoeksactiviteiten bepalen om de
kwaliteitsgebieden te onderzoeken, aannames te
verifiëren en te komen tot een afgewogen
beoordeling. Ga spaarzaam en proportioneel om met
het vooraf opvragen van aanvullende informatie.
Deel de bevindingen door middel van een dialoog en
op schrift.

Competenties: creativiteit, samenwerken,
analyseren, oordeelsvorming,
overtuigingskracht, plannen en organiseren
Voorbereiding inspectie-onderzoek
- Bepaal op basis van de verantwoordingsdocumenten
van de school het onderzoeksdoel, de bijbehorende
onderzoeksactiviteiten en de planning in overleg met
het onderzoeksteam.
- Ga spaarzaam en proportioneel om met het vooraf
opvragen van aanvullende informatie.
- Maak een prioriteitenlijst en besluit wat ertoe doet.
Uitvoering inspectie-onderzoek
- Selecteer systematisch juiste en relevante gegevens
uit verschillende informatiebronnen en onderscheidt
daarbij hoofd- en bijzaken.
- Blijf open en objectief bij het verzamelen van de
feiten.
- Begin met open vragen, vervolg dan met

diepgaande(r) vragen om gegevens te verkrijgen.
- Luister nauwkeurig en onderzoek bewijs voordat
besloten wordt hoe te handelen.
- Reflecteer over, parafraseer en vat samen wat u
heeft gehoord.
- Houd bij het delen van gegevens rekening met
wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
- Zorg dat er een gedegen bewijs ligt als er iets in
twijfel wordt getrokken.
- Analyseer de verzamelde informatie, maak het dan
tot één geheel.
- Wees flexibel met het rooster.
Afronding inspectie-onderzoek
- Maak duidelijk hoe de gegevens zijn verzameld;
verklaar de gegevens en leg de evaluatie en
beoordeling uit.
- Wees zo constructief, transparant en evenwichtig
mogelijk.
- Verantwoord de oordelen en ga hierover de dialoog aan.
- Zorg voor een proportionele bespreking van de
resultaten op de verschillende onderzoeksgebieden.
- Overzie mogelijke consequenties van de bevindingen,
luister naar argumenten van de ander en sluit hierop
aan met eigen argumenten.
- Vraag het bestuur om bewijs voor datgene wat in
twijfel wordt getrokken; blijf objectief.
- Verzeker een eerlijke, transparante en grondige
verslaglegging van het bewijs/van de verzamelde
gegevens.
- Geef gelegenheid tot dialoog om duidelijkheid en
begrip te helpen ontstaan.

Stimuleren en positioneren– mensen met
respect behandelen, de professionele
dialoog aangaan, hun inzet en rol
erkennen en bevindingen op een
constructieve manier delen ter bevordering van het gevoel ‘eigenaar’ te zijn
alsook om te stimuleren tot verbetering.
Competenties: overtuigingskracht,
samenwerken, oordeelsvorming
Voorbereiding inspectie-onderzoek
- Wees positief en stimulerend.
- Spreek het bezoek vooraf in grote lijnen door, maak
daarin duidelijk hoe het personeel van de instelling
voorbereid kan worden op het inspectiebezoek en
maak concreet op welke manier en momenten er
ruimte voor vragen en gesprek is.

Uitvoering inspectie-onderzoek
- Laat de oprechte wens zien om de instelling in haar
context te begrijpen en te stimuleren in haar wens
het beste onderwijs te realiseren.
- Bespreek de verschillende onderwerpen vanuit een
(natuurlijke) nieuwsgierigheid en houd niet strikt
vast aan vragen die je zelf zou willen stellen. Richt je
vooral op het zoeken naar kansen en mogelijkheden
om, vanuit een brede informatiebasis, de school
verder te helpen.
- Moedig het personeel aan om vragen te stellen en
nodig ze uit te delen waar ze trots op zijn en ideeën
aan te dragen over wat zij denken dat moet
veranderen/ontwikkelen.
- Toon interesse in hun intentie alsook in hun acties.
- Moedig personeel aan om eigenaarschap te nemen.
- Verleid tot discussie – genereer een dynamiek die
denken, reflecteren en openheid aanmoedigt.
- Gebruik positieve feedback om verbeteractiviteiten
te stimuleren.
- Doe in gesprekken een beroep op de rol, functie en
verantwoordelijkheden van de verschillende leden
van de instelling en directie; neem hun
deskundigheid en verantwoordelijkheid serieus.
- Gebruik eigen deskundigheid en meesterschap bij
benutten van ruimte om met personeel tot beslissingen te komen.
Afronding inspectie-onderzoek
- Bouw aan het positieve; geef waar mogelijk mensen
de eer die ze verdienen; breng zwaktes constructief
en ontwikkelgericht over.
- Leg de procedure en het tijdpad uit rondom conceptrapportage, zienswijze bestuur, definitief rapport
en publicatie.
- Deel bevindingen op een aanmoedigende manier
en in dialoog met ruimte voor feedback op inhoud
en proces.
- Herken ‘good practices’ en prestaties en erken
toewijding en inzet.
- Verschaf zoveel mogelijk feedback direct aan het
team in een feedbackgesprek.
- Zorg ervoor dat de feedback aansluit bij het ontwikkelingsstadium van de instelling: feedback met de
nadruk op kwaliteitsborging, spiegelende feedback
die stimuleert tot reflectie op het eigen handelen en
feedback gericht op het eigenaarschap van directie en
team.
- Deel ervaringen van excellentie bij anderen.
- Geef oordelen mede op basis van de discussies en
feedback en hanteer de beslissingsruimte optimaal
om op basis van meesterschap gefundeerde keuzes te
maken.

Patricia Watson, HM Inspector of
Education

Education Scotland
(EN)
Born in the city of Dundee on the east coast of Scotland,
Patricia has 31 years of experience in Scottish education.
Following her graduation from University of Stirling Patricia started her career in 1986 at Selkirk High School as
teacher of Religious and Moral Education and progressed
to a Principle Teacher post In Kelso High where she taught
for 8 years. During that time she also achieved a Master of

Education degree from the University of Edinburgh. In 2000, she took up a support and challenge post as
education officer with Scottish Borders Council and prior to becoming HM Inspector of Education in 2007,
she worked with Learning and Teaching Scotland during the development of Curriculum for Excellence.
She was a Principal Assessor for the Scottish Qualifications Authority for a number of years, overseeing the
introduction of new approaches to national assessment for secondary schools in Scotland. She is co-author
of the Personal Search Through World Religions series published by Hodder Gibson in 2006.
Alongside her programme of primary and secondary school inspections, she has held a number of Lead
Officer roles in Education Scotland including for Inspection & Review, Teacher Education as an Area Lead
Officer link with a number of education authorities in different parts of Scotland. She led the development
of the current (4th edition) of the quality indicator framework “How Good Is Our School?”
In addition, Patricia is Convener of the Education Scotland section of the FDA, the UK union for public
service employees. She is a keen traveller and former chair of Borders Exploration Group. Patricia also led
youth expeditions to Ecuador, 1995 and India, 2001. She is a Fellow of the Winston Churchill Memorial
Trust.

(NL)
Geboren in Dundee, aan de oostkust van Schotland, Patricia heeft 31 jaar ervaring binnen het Schotse onderwijs. Na het afronden van haar studie aan de Universiteit van Sterling startte Patricia haar loopbaan in 1986
als leraar Religious en Moral Education aan de Selkirk High School en maakte carrière aan de Kelso High als
hoofddocent, waar zij gedurende acht jaar les gaf. Gedurende die tijd behaalde zij haar Master of Education
aan de Universiteit van Edinburgh. In 2000 nam zij de uitdaging als ambtenaar bij de afdeling Onderwijs
van de Scottish Borders Council, als voorbereiding om in 2007 inspecteur bij Education Scotland te worden.
Patricia werkt samen met ‘Learning and Teaching Scotland voor de ontwikkeling van een curriculum voor
excellentie. Zij was daarnaast een aantal jaren hoofd beoordeellaar voor de Schotse equivalent van de CvTE,
voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de examens voor het Schotse voortgezet onderwijs.
Patricia is medeauteur van de Personal Search Through World Religions, een serie uitgebracht bij Hodder
Gibson in 2006.
Naast haar werk als inspecteur voor het Schotse basis- en voortgezet onderwijs heeft zij binnen Education
Scotland een aantal leidinggevende taken uitgevoerd, onder andere voor inspecteren en beoordelen, voor de
opleiding van leraren, als ook een taak als coördinator van onderwijsafdelingen binnen verschillende districten in Schotland. Zij gaf leiding aan de ontwikkeling van het huidige (4-e editie) Schotse toezichtkader : ‘How
Good Is Our School?’
Naast dit alles is Patricia afgevaardigde naar de Education Scotland sectie van de FDA, de Britse Unie voor
senior managers en professionals in de openbare dienst (vakbond).
Patricia is een enthousiaste reiziger en voormalig voorzitter van de Borders Exploration Group (een door
vrijwilligers geleide organisatie die met en voor jongeren expedities naar het buitenland organiseert). Patricia
leidde expedities naar Ecuador (1995) en India (2001). Patricia is tevens lid van de Winston Churchill Memorial Trust.
Vertaling Hugo Joustra

Spekers congres

Hein van Asseldonk
Hein van Asseldonk is in 2014
benoemd tot vice-voorzitter
van de VO-raad. Na de studie
wiskunde op de Universiteit
van Utrecht begon hij als leraar
wiskunde op het
Emmauscollege in Rotterdam.
Daarna was hij conrector en
rector bij het Emmauscollege en
vice-voorzitter van het College
van Bestuur van de Stichting
Lucas Onderwijs in Den Haag.

Thijs Jansen
Thijs Jansen is directeur en
mede-oprichter van de Stichting Beroepseer die in 2006 is
opgericht (www.beroepseer.nl)
en senior onderzoeker aan de
School of Governance (Tilburg
University). Hij heeft onder
andere gepubliceerd: Ambtelijk
vakmanschap en moreel gezag
(2016); Gezagsdragers. De
publieke zaak op zoek naar haar
verdedigers (2012); Beroepstrots.
Een ongekende kracht (2009)

Anko van Hoepen
Anko van Hoepen MSc (1973) is
sinds 1 februari 2017 vicevoorzitter
van de PO-Raad.
Van Hoepen kent het primair
onderwijs van binnen en buiten.
Na het behalen van de lerarenopleiding werkte hij acht jaar als leraar in
het basisonderwijs, waarvan de
laatste jaren ook als IB’er. Hierna
werd hij schoolbegeleider bij
Regionaal Pedagogisch Centrum
Zeeland en kwaliteitscoördinator
op een aantal scholen.
Na vervolgens vier jaar directeur
van CBS ‘t Honk te zijn geweest,
trad Van Hoepen in 2007 toe tot
het College van Bestuur van de
Alpha Scholengroep, een schoolbestuur met 15 basisscholen in
Zuid-Beveland. In 2012 behaalde
hij de Executive Master of
Management in Education aan de
TiasNimbas Business School.
Tijdens zijn periode bij Alpha Scholengroep was Van Hoepen al actief
voor de PO-Raad. Zo was hij sinds
2013 lid van het Algemeen Bestuur
en werkte hij een half jaar lang een dag
in de week mee aan het project
‘Academische werkplaats’. Ook
maakte hij deel uit van de
werkgroep ‘Visitatiestelsel’,
de netwerken ‘Goed Bestuur’ en
‘Krimp’ en was hij ambassadeur van
het Platform Muziekonderwijs.
Naast zijn vicevoorzitterschap van
de PO-Raad is Van Hoepen lid
van de Raad van Toezicht van ZB
| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland.

Paul Oomens
Bestuurssecretaris en directeur
van de MBO Raad
Drs. P.A.J. (Paul) Oomens is
sinds september 2012 directeur
van de MBO Raad.
Daarvoor was hij plaatsvervangend
directeur Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie en hoofd
van de afdeling Stelsel bij het
Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
De MBO Raad is het bureau van
de vereniging MBO Raad.
De vereniging behartigt de
belangen van de aangesloten
mbo-instellingen. Het bestuur
van de MBO Raad is daarvoor
overlegpartner van de minister
en de staatssecretaris van onderwijs, van de Inspectie van het
Onderwijs, van politieke
vertegenwoordigers, van het
relevante bedrijfsleven, van de
collega-sectorraden en van
studentenorganisaties. De MBO
Raad neemt samen met het
bedrijfsleven binnen de stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven verantwoordelijkheid voor kwaliteit en inhoud
van het middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo volgen ruim
500.000 studenten een
beroepsopleiding.

Wim Ludeke
Wim Ludeke is voorzitter van LECSO:
Het landelijke expertisecentrum
speciaal onderwijs. En voorzitter van
het College van Bestuur van De
Onderwijsspecialisten.
En al vele jaren zet hij zich in voor het
vergroten van de kansen van kinderen,
jongeren en volwassenen met een
beperking, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Hij doet dat vooral binnen het onderwijs en de sport, maar ook op andere
maatschappelijke terreinen. Vanuit zijn
functie binnen De Onderwijsspecialisten heeft Wim veel bijgedragen aan
deze ontwikkelingen.
Hennie Loefen, een collega van Wim
zegt daarover: “Hij werkt al ruim 35
jaar bij onze organisatie. In al die jaren
heeft hij zich enorm ingespannen voor
het vergroten van de kansen op een
volwaardige maatschappelijke
participatie van kinderen en jongeren
met een beperking. Hij is de initiatiefnemer geweest van diverse innovatieve
initiatieven met een regionale of
landelijke uitstraling. Ook hebben zijn
initiatieven zich niet alleen beperkt
tot de werkomgeving van de scholen
(het onderwijs), maar hebben ze met
name bijgedragen aan het verbeteren
van de mogelijkheden van kinderen
en jongeren met een beperking op een
volwaardige zelfstandige en geїntegreerde deelname aan de maatschappij. Deze activiteiten hebben invloed
gehad op onder meer het vergroten
van de arbeidskansen van jongeren
met een beperking en op de deelname
van kinderen en jongeren met een
beperking aan (reguliere) sportclubs
en culturele activiteiten”.

Hugo Joustra

Laurens de Croes

Inspecteur primair onderwijs/
projectleiding congres VRO /
bestuurslid VRO

Inspecteur van onderwijs (SO) /
projectleiding cogres VRO /
Bestuurslid VRO

Monique Vogelzang

Jos Verkroost

Inspecteur-generaal van het
onderwijs

Coordinerend inspecteur van
onderwijs - VO-MBO-HO /
dagvoorzitter congres VRO

Beroeps- en belangenvereniging voor de Inspectie van het
Onderwijs

De VRO, de KSD en de VIO hebben een aantal jaren geleden
gezamenlijk een herkenbaar logo (zie hiernaast) dat gemaakt is door
scholiere Janice Epping en wat het ‘Leitmotiv’ is van de
onderwijsinspectie-medewerkers schitterend uitbeeldt: Das Kind im
Auge! Volgens de beroepsverenigingen is het uiteindelijke doel van
het onderwijstoezicht dat iedere leerling en elke student kwalitatief
hoogstaand onderwijs kan genieten. Daar gaan we voor!
De Vereniging voor de Rijksinspectie van het Onderwijs – de VRO – is dè beroepsvereniging voor onderwijsinspecteurs en medewerkers van de rijksonderwijsinspectie. Al decennia lang is de beroepsvereniging
betrokken bij het rijkstoezicht op de kwaliteit van het Onderwijs. De VRO zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden, een gezonde werkdruk in een veilig werkklimaat en voor een adequaat sociaal beleid bij
reorganisatie, inkrimping of wijziging van taak en/of opdracht. De VRO is aangesloten bij de Centrale voor
Middelbare en Hogere Functionarissen – de CMHF – een koepelorganisatie van ruim 50 beroepsverenigingen
en meer dan 60.000 leden. VRO-leden kunnen in geval van arbeidsconflicten rekenen op deskundige en
professionele hulp via de CMHF, verzorgd door gespecialiseerde juristen van DAS.
Kortom: wie bij de Inspectie van het Onderwijs werkt wordt lid van de VRO. De VRO is onafhankelijk,
professioneel, betrokken en constructief kritisch.
WERKEN AAN BEROEPSSTANDAARDEN NIET NIEUW VOOR VRO.
Het denken over en werken aan beroepstandaarden is niet nieuw voor de VRO. Jaren geleden werd er al
een start mee gemaakt. Dat onder meer onder bezielende leiding van oud-VRO-bestuurslid en
onderwijsinspecteur VO Henk Soomers. Volgens Henk is het doel van het ontwikkelen van een beroepsstandaard “In eerste instantie, het bieden van een instrument aan inspecteurs om zelfreflectie mogelijk te
maken, collega’s feedback te kunnen geven en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te kunnen kiezen. Maar
ook als een ‘waarborg’ naar de samenleving met betrekking tot transparantie, deskundigheid, objectiviteit,
onafhankelijkheid en een garantie op voldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.”
“Daarnaast wordt het” - volgens Henk - “voor de inspectie als organisatie
steeds meer van belang op een verantwoorde wijze professionele ruimte aan
inspecteurs te bieden. Een beroepsstandaard biedt daarbij een waarborg
waaraan de juiste houding, gedrag en competentie getoetst kan worden. Een
open werkcultuur is een vereiste omdat een veilige werkomgeving de
voortdurende interactie over de kwaliteit van ons werken mogelijk maakt en
stimuleert.”

Richtinggevende uitspraken

-

Beroepsstandaarden zijn een waarborg van de kwaliteit en de professionaliteit van de individuele
inspecteur. Zij voorzien mede in de borging van de kwalitatieve benutting van de professionele ruimte.
Beroepsstandaarden zijn richtinggevend voor het professionele optreden van een inspecteur en de
eisen die daaraan worden gesteld.
Beroepsstandaarden geven de kwaliteiten en competenties aan van inspecteurs.
Beroepsstandaarden zijn niet vrijblijvend, maar geven richting aan de ontwikkeling van de
individuele professionaliteit; zij zijn de basis voor de deskundigheidsbevordering.
Beroepsstandaarden dragen bij aan de professionele cultuur binnen de inspectie als organisatie.
Beroepsstandaarden hebben mede tot doel verschillen in gedragingen, oordeelsvorming en
professionaliteit tussen inspecteurs te verminderen.
Beroepsstandaarden dienen breed gedragen te zijn binnen de inspectieorganisatie.
Beroepsstandaarden dragen bij aan de effectiviteit van het toezicht.
Beroepsstandaarden worden na vaststelling en invoering binnen de inspectie verbonden met het
personeelsbeleid (functioneringsgesprekken).
Beroepsstandaarden zijn een dynamisch instrument: ze zijn verbonden met de maatschappelijke
context en met de opdracht van de inspectie en zijn dus vatbaar voor aanpassing/bijstelling op basis
van veranderende omgevingsfactoren.
Volgens de VRO is het vaststellen van een beroepsstandaard alleen zinvol als er daadwerkelijk mee
gewerkt wordt en daarmee een middel wordt dat de inspectie-medewerker inzet om te reflecteren op
zijn eigen ontwikkeling en dat doordat het aanzet tot voortdurende reflectie op de kwaliteit van de
beroepsuitoefening, bijdraagt aan een professionele en gezaghebbende inspectieorganisatie.

Driek van Wissen
Op verzoek van de VRO maakte de Dichter des Vaderlands en oud
docent Driek van Wissen uit Groningen in 2005 het volgende gedicht:
Inspecteur gevraagd!
“Terwijl ik hier uw meesterarbeid keur
Begint het mij zo onderhand te dagen
Hoezeer u als docent bent te beklagen
Vanwege het getreiter en gezeur.
Maar als u de voortdurende terreur
Van al die nare bakvissen en blagen
Ten slot echt niet langer kunt verdragen
Dan wijst u hen het gat maar van de deur.
Het peil van al die pubers die u plagen
Stelt mij tenminste net als u teleur,
Dus is de eis dat iedereen moet slagen
Een uitspraak die ik heimelijk betreur.”
Zo spreekt de ideale inspecteur,
Zeg ik als leraar – als men mij zou vragen.

Lijst congresdeelnemers
Martha Aalbersberg		
Medewerker toezicht / lid ondernemingsraad
Robert d’ Abreu 			
Kwaliteitsmanager Inspectie van het Onderwijs
Hein van Asseldonk		
vice-voorzitter VO-raad
Bob Beumers			
Adviseur VRO / oud inspecteur VO
Jelly Brandsma 		
Inspecteur van Onderwijs - PO
Christa Broeren 		
Directeur Toezicht SO - Inspectie van het Onderwijs
Perry Coppiëns 		
Inspecteur van Onderwijs - HO / lid ondernemingsraad
Laurens de Croes		
Inspecteur van Onderwijs - SO / bestuurslid VRO
Hester Deelstra			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Riekent van den Dolder
Inspecteur van Onderwijs PO / lid ondernemingsraad
Andre Drost			
Bestuurslid VRO / oud-inspecteur van Onderwijs
Alette Erdtsieck 		Voorlichter Loket
Carin Gabriëls - Smulders
Schooleider VO / lid regiobestuur VO-raad
Robert Gebhardt		
Inspecteur van Onderwijs - PO
Christine Goedhart		
Inspecteur van Onderwijs - PO
Assad Hassan			
Coördinerend specialistisch inspecteur / Rekenschap MBO-HO
Piet Helmholt 		
Inspecteur van Onderwijs - BO, voorzitter VRO
Hermine van Hemert		
Inspecteur van Onderwijs - PO
Anko van Hoepen		
vice-voorzitter PO-raad
Gezina ten Hove			
Onderhandelaar sector Rijk e.a. CMHF
Thijs Jansen			
Directeur Stichting Beroepseer
Hugo Joustra			
Inspecteur van Onderwijs - PO / bestuurslid VRO
Hilde Kaan			Voorlichter Loket
Ineke Kampen			
Wetenschappelijk medewerker Inspectie van het Onderwijs / lid ondernemingsraad
Heidi Kartawidjaja		
Medewerker toezicht Inspectie van het Onderwijs
Jurgen Kebernik 		
Vorsitzender KSD - Deutschland
Liesbeth Klaver 		
Inspecteur van Onderwijs- SO
Sakia Leijten			
Plv. directeur Inspectie Akademie
Kees Lintermans			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Wim Ludeke			
Voorzitter CvB Onderwijsspecialisten
Adriana Nichting		
Oud-inspecteur Primair Onderwijs
Paul Oomens			Directeur MBO-raad
Mark Oortwijn			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Joke van Putten			
Inspecteur van Onderwijs - Afdelingshoofd PO
Albert Reijnen			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Elly Rosema			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Lidia Rouw - Fokke		
Afdelingsleider VO-school
Eef Schaapman 		
Inspecteur van Onderwijs - MBO
Kees Sluis			
Inspecteur van Onderwijs - VO
Stan Smeets			
Financieel Inspecteur / Rekenschap MBO-HO
Henk Soomers			
Adviseur VRO/ oud bestuurslid VRO / vml. Projektleider Beroepsstandaarden
Joop Teunissen			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Erik Thoonen			
Inspecteur van Onderwijs - PO
Pascal Tibben			Voorlichter Loket
Ellen Timminga 		
Inspecteur van Onderwijs - PO
Hilda Verdaasdonk		
Medewerker toezicht / lid ondernemingsraad
Jos Verkroost			
Coördinerend Inspecteur van Onderwijs - VO-MBO-HO
Jaqueline de Veth		
Inspecteur primair Onderwijs /bestuurslid VRO
Bruno Vreeburg 		
Inspecteur van Onderwijs / Expertisebureaus Kennis
Hella Wairata 		
Inspecteur van Onderwijs - PO
Patricia Watson			
HM Inspector of Education - Scotland
Teresa Wind			
Inspecteur van Onderwijs - MBO
Anja van Zijl			
Analist Inspectie van het Onderwijs / bestuurslid VRO
Isabelle van Zuidam		
Voorlichter Loket

Die Unvollendete
Wer reitet so spat?
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Schulinspector, im Auge das Kind!
Er hält seine Fragebogen unter der Arm.
Das macht ihm sicher und hält ihm warm.
Du Lehrer, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst du denn meine Fragebogen nicht?
Die Fragebogen gemacht ins Buro
Oh mein Bester, die Fragen sinds so so!
Die Qualität von jedem Unterricht
Bewurteile ich in ein öffentliches Bericht
Damit man Weltweit sehen kann
Wie gut du bist mein bester Mann
……………

VRO-bestuur
Laurens de Croes, Andre Drost, Liesbeth de Groot, Hugo
Joustra, Piet Helmholt, Jaquelien de Veth, Anja van Zijl en
Isabelle van Zuidam (asp.)
VRO – Or-leden
Riekent van den Dolder en Liesbeth Klaver

