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Inlefidfing
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Dfitt boekje fis gescfhreven om u tte fhelpen. Om u dufidelfijkfhefid tte geven over admfinfisttrattfie en 

veranttwoordfing en watt de onderwfijswett- en regelgevfing fhfierfin nou efigenlfijk precfies van u 

vraagtt. En fhoeveel rufimtte u fheett om fhfier zelff vorm aan tte geven. Wantt datt fis mfisscfhfien wel 

meer dan u denktt. 

Vfia verscfhfillende wegen fhoren wfij datt leraren alle admfinfisttrattfie - dfie er naastt fhett lesgeven bfij 

komtt kfijken - nogal eens als lastt ervaren. Datt u fhett befhoorlfijk onoverzficfhttelfijk vfindtt watt er 

allemaal moett en u zficfh affvraagtt fhoe dfitt bfijdraagtt aan de kwalfittefitt van fhett onderwfijs. Datt u 

fhfierdoor bovendfien werkdruk ervaartt. 

Deze fhandrefikfing maaktt fhelder over welke zaken uw scfhool zficfh op basfis van de wett moett kunnen 

veranttwoorden. Samen mett leraren fhebben we gezocfhtt naar de vragen dfie zfij fhfierover fhebben. 

U vfindtt daarom fin deze fhandrefikfing ook veelgefhoorde vragen én anttwoorden. U zultt onttdekken 

datt u waarscfhfijnlfijk meer proffessfionele rufimtte fheett dan u wellficfhtt op dfitt momentt denktt.

Graag wfillen wfij uw tteam, scfhool en besttuur ufittdagen om mett elkaar fin gesprek tte gaan.

En ook fin gesprek tte blfijven over welke keuzes fin onderwfijs en veranttwoordfing fhett bestte zfijn 

voor uw leerlfingen én werkbaar zfijn voor u. Op de  www.leraar.nl/werkdruk  vfindtt u fhfiervoor 

enkele voorbeelden tter finspfirattfie.

  

Meer wetten? 

Wfiltt u meer wetten over admfinfisttrattfie off andere zaken rond fhett ttoezficfhtt van de finspecttfie? 

En fhoe u als onderwfijsproffessfional mett de finspecttfie tte maken kuntt fhebben? 

Kfijk op de websfitte van de finspecttfie, www.onderwfijsfinspecttfie.nl.

Plaattsvervangend finspectteur-generaal Arnold Jonk, 
fin CNV Scfhooljournaal, ffebruarfi 2015

Je moett alleen dfingen regfisttreren waar 
je watt aan fhebtt en plannen maken dfie 
je ook ecfhtt gebrufiktt.
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De wett en 
fhett ttoezficfhtt
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Hoeveel rufimtte bfiedtt de wett- en regelgevfing fin fhett onderwfijs? In de wett- en regelgevfing sttaatt 

aan wélke - mfinfimale - efisen een scfhool moett voldoen. Maar meesttal nfiett fhóe datt moett. 

U fheett dus, samen mett uw collega’s op scfhool, de scfhoollefidfing en uw scfhoolbesttuur, zélff de 

rufimtte om keuzes tte maken. Keuzes dfie passen fin uw vfisfie op onderwfijs en op watt fhett bestte fis 

voor uw leerlfingen. Er fis dus meer rufimtte fin regels dan u mfisscfhfien wel denktt.

Plaattsvervangend finspectteur-generaal Arnold Jonk, 
fin CNV Scfhooljournaal, ffebruarfi 2015 

Als de scfhool kan latten zfien datt ze mett de bfijgefhouden 

gegevens fhett onderwfijs goed kan plannen, de resulttatten kan 

volgen en fhett onderwfijs evalueren, dan vfinden wfij fhett goed.

Watt vraagtt de Wett op fhett prfimafir onderwfijs van 
scfholen en scfhoolbestturen?

Onder meer fhett volgende:

• Hett scfhoolbesttuur moett zorgdragen voor socfiale, psycfhfiscfhe en ffysfieke vefilfigfhefid van 

 de leerlfingen. (artt. 4c)

• Hett onderwfijs wordtt zo fingerficfhtt zfijn datt leerlfingen een ononderbroken onttwfikkelfings-

 proces kunnen doorlopen. Hett wordtt affgesttemd op de voorttgang fin onttwfikkelfing. (artt. 8)

• De scfhool moett de voorttgang van onttwfikkelfing ttoettsen. (artt. 8 en 9b)

• De scfhool fhantteertt de kerndoelen bfij fhett aanbod. (artt. 9)

• Bfij de verzorgfing van de kernvakken neemtt fhett scfhoolbesttuur de refferenttfienfiveaus 

 als ufittgangspuntt. (artt. 9) 

• Hett scfhoolbesttuur moett zorgdragen voor de kwalfittefitt van fhett onderwfijs door een 

 kwalfittefittszorgsystteem ufitt tte voeren. Hett scfhoolbesttuur bescfhrfijtt dfitt fin fhett scfhoolplan.    

 (artt. 10 en 12)
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Toezficfhtt

De Inspecttfie van fhett Onderwfijs (fhfierna: finspecttfie) fheett de ttaak om, op basfis van wett- en 

regelgevfing, ttoezficfhtt tte fhouden op de kwalfittefitt van fhett onderwfijs. Datt gebeurtt onder meer 

door mfiddel van een vfierjaarlfijks onderzoek bfij fhett scfhoolbesttuur en de scfholen. Hoe de 

finspecttfie ttoezficfhtt fhoudtt, fis bescfhreven fin fhett onderzoekskader. 

De rol van fhett besttuur

Hett scfhoolbesttuur fis efindveranttwoordelfijk voor de onderwfijskwalfittefitt op scfhool. Hett besttuur 

moett de kwalfittefitt van de scfhool systtemattfiscfh volgen. Maar fhett besttuur mag zélff bepalen op 

welke manfier ze datt doett. Zo kfiezen sommfige bestturen ervoor alle scfholen fhettzelffde leerlfing-

volgsystteem tte latten gebrufiken. Andere bestturen latten fhett watt meer los en vragen fhun 

scfholen om de onttwfikkelfingen van leerlfingen op een efigen, maar wel eendufidfige manfier tte 

volgen off vastt tte leggen. Wett- en regelgevfing rond onderwfijskwalfittefitt bepaaltt alleen aan wélke 

efisen fhett onderwfijs - mfinfimaal - moett voldoen, maar scfhrfijff nfiett voor fhóe de scfholen datt 

moetten realfiseren. Bestturen kunnen zo fhun efigen kwalfittefittscrfitterfia fhantteren, dfie passen fin 

fhun ambfittfies off dfie van de scfhool. 

 

Van fhett scfhoolbesttuur wordtt ook verwacfhtt datt ze op basfis van fhun efigen kwalfittefittsonderzoek 

maattregelen nemen, als datt nodfig off wenselfijk fis. De finspecttfie onderzoektt bfij fhaar vfierjaarlfijkse 

onderzoek off fhett besttuur datt ook daadwerkelfijk doett. Daarbfij kfijktt de finspecttfie nfiett alleen naar 

fhett besttuur. De finspecttfie praatt ook mett dfirectteuren, de raad van ttoezficfhtt en de medezeggen-

scfhapsraad. Zo kan de finspecttfie zfien off fhett beeld van fhett besttuur overeensttemtt mett de prakttfijk.

Efigen ambfittfies en de basfiskwalfittefitt

In de wett sttaatt aan welke mfinfimale efisen aan onderwfijskwalfittefitt, kwalfittefittszorg en 

ffnancfieel befheer een scfhool mfinfimaal moett voldoen. Datt noemen we de basfiskwalfittefitt.

Daarnaastt sttellen fhett besttuur en de scfhool zelff ambfittfies op, dfie verder gaan dan de basfiskwalfi-

ttefitt. De scfhool wfil bfijvoorbeeld leerlfingen en ouders bettrekken bfij fhett opsttellen van de doelen 

en gebrufik maken van fhun ffeedback. Zulke ambfittfies sttaan bescfhreven fin fhett scfhoolplan.

De finspecttfie bettrektt dfie efigen ambfittfies ook bfij fhett onderzoek. Ze geeff aan fin fhoeverre de 

efigen doelen en ambfittfies worden gefhaald en fin de prakttfijk zficfhttbaar zfijn. Dfie beoordelfing sttaatt 

los van fhett oordeel van de finspecttfie over de basfiskwalfittefitt van een scfhool off besttuur.

Waar de finspecttfie precfies naar kfijktt en fhoe de finspectteurs fhun onderzoek doen, sttaatt fin fhett 

onderzoekskader 2017 datt tte vfinden fis op de websfitte van de finspecttfie:

fhttps://www.onderwfijsfinspecttfie.nl/documentten/publficattfies/2016/10/17/

onderzoekskader-2017-po-en-vve
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Infformattfie 
per ttfhema
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Hfiervoor fheett u gelezen datt fin de wett- en regelgevfing sttaatt aan wélke - mfinfimale - efisen een 

scfhool moett voldoen, maar meesttal nfiett fhóe datt moett. Hfieronder fhebben wfij ufittgewerktt fhoe 

datt erufitt zfiett fin de prakttfijk. 

Ufittgangspuntt daarbfij fis datt de finspecttfie drfie fhooffdvragen stteltt:

 1.  Krfijgen de leerlfingen goed les?

 2.  Leren de leerlfingen genoeg?

 3.  Zfijn de leerlfingen vefilfig?
 

Daarnaastt kfijktt de finspecttfie naar de kwalfittefittszorg van een besttuur en off de financfiën 

op orde zfijn.

Op de volgende pagfina’s sttaatt per ttfhema watt de finspecttfie van de scfhool en van u als leraar 

verwacfhtt, plus een aanttal veel gefhoorde vragen en anttwoorden. Sttaatt uw vraag er nfiett bfij, 

dan kuntt u alttfijd conttactt opnemen mett de finspecttfie vfia fhett Lokett op:

fhttps://www.onderwfijsfinspecttfie.nl/conttactt/conttactt-voor-bestturen-scfholen-en-gemeentten

Ruttger Mefijer, Inspecttfie van fhett Onderwfijs, dfirectteur Toezficfhtt prfimafir onderwfijs,
fin De Nfieuwe Leraar, septtember 2017

Tegen scfholen zeggen we ‘verttel ons 
waarom je deze keuzes gemaaktt fhebtt 
en waarom je denktt datt leerlfingen fhfier 
opttfimaal van profftteren’.

11



Als leraar wfiltt u nattuurlfijk datt uw leerlfingen na 

de basfisscfhool de vaardfigfheden en kennfis fhebben, 

waarmee ze naar fhett vervolgonderwfijs kunnen datt bfij 

fhen pastt. De wettgever wfil datt ook. Daarom sttaan fin 

de wett- en regelgevfing kerndoelen dfie fin elk geval aan 

bod moetten komen fin fhett basfisonderwfijs. In de wett 

sttaatt verder datt scfholen leerlfingen moetten voorberefiden 

op de maattscfhappfij. Hoe scfholen datt doen, bepaaltt 

elke scfhool en fieder besttuur zelff. 

3.1 Hett 
onderwfijsaanbod
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Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

De scfhool bfiedtt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod datt ook de refferenttfienfiveaus ttaal en rekenen 

omvatt en datt aanslufitt bfij fhett (beoogde) nfiveau van alle leerlfingen. 

Hett onderwfijs gaatt ervan ufitt datt leerlfingen opgroefien fin een plurfifforme samenlevfing. Daarom fis fhett onderwfijs 

gerficfhtt op fhett bevorderen van acttfieff burgerscfhap en socfiale finttegrattfie, en op kennfis fhebben van en kennfismaken 

mett verscfhfillende acfhttergronden en cultturen van leettfijdgenotten. Hett aanbod draagtt bfij aan de basfiswaarden 

van de democrattfiscfhe recfhttssttaatt. 

Hett aanbod slufitt aan op fhett nfiveau van de leerlfingen bfij bfinnenkomstt van de scfhool, wordtt affgesttemd op 

de onderwfijsbefhoetten dfie kenmerkend zfijn voor de leerlfingenpopulattfie en berefidtt fhen voor op fhett aanbod bfij 

de sttartt van fhett vervolgonderwfijs. Daar ttussenfin verdelen de leraren de leerfinfhouden evenwficfhttfig en fin 

samenfhang over de leerjaren fheen. De scfhool legtt de doelen voor fhett onderwfijs en de opbouw van fhett 

aanbod vastt fin fhett scfhoolplan.

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Zfijn wfij als scfhool verplficfhtt om een mfinfimaal aanttal uren per week aan een vak tte 

bestteden en dfitt bfij tte fhouden? 

Nee, fin de wett sttaatt alleen wélke vakken op de basfisscfhool aan bod moetten komen. 

Hóe leraren fhett aanbod verdelen over de scfhoolperfiode en fhoeveel ttfijd er per week aan 

een vak wordtt bestteed, fis volledfig aan de scfhool. Er zfijn geen rficfhttlfijnen voor fhett vormgeven 

van een week- en jaarroostter. In fhett besttuursakkoord ttussen fhett mfinfistterfie van OCW en 

de PO-Raad fis wel affgesproken datt scfholen vanaff 2017 mfinfimaal ttwee lesuren per week 

bewegfingsonderwfijs aanbfieden; waar mogelfijk sttreven scfholen naar drfie lesuren 

bewegfingsonderwfijs.

In fhoeverre moett wfij ons als scfhool veranttwoorden over de onderwfijsttfijd?

Leerlfingen fhebben fin de fhele basfisscfhoolperfiode recfhtt op mfinfimaal 7.520 uur onderwfijsttfijd. 

Daar moetten scfholen zficfh aan fhouden. Deze uren moetten worden bestteed aan fhett geven 

van onderwfijs. De scfhool bepaaltt zelff fhoe ze finzficfhttelfijk maaktt datt er voldoende ttfijd aan 

onderwfijs wordtt bestteed. 

Zfijn er voorscfhrfiffen welke leersttoff wfij fin welk leerjaar moetten aanbfieden en fhoe onze 

scfhool zficfh fhfierover moett veranttwoorden?

Nee, de scfhool fis vrfij fin fhoe en fin welke groep bepaalde leersttoff wordtt aangeboden. Hett fis 

wel de bedoelfing datt alle kerndoelen fin de scfhoolperfiode voldoende aan bod komen, datt de 

lessttoff fis affgesttemd op de voorttgang fin onttwfikkelfing van leerlfingen en datt fhett onderwfijs zo 

fis fingerficfhtt datt leerlfingen een ononderbroken onttwfikkelfingsproces kunnen doorlopen. 

Maar fhoe de scfhool datt doett, mag ze zelff bepalen.

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >
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Leraar basfisonderwfijs, fin De Nfieuwe Leraar, septtember 2017

De finspecttfie fis nfiett geïntteresseerd fin 
mettfhodes en ufittgebrefide admfinfisttrattfie; 
ze wfillen zfien datt je zficfhtt fhebtt op 
de onttwfikkelfing van kfinderen.
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Als scfhool moett u de onttwfikkelfing van de leerlfingen 

systtemattfiscfh volgen. Zo kuntt u fhett onderwfijs affsttemmen 

op de leerlfingen en kunnen leerlfingen een ononderbroken 

onttwfikkelfing doorlopen. Maar fhóe u als scfhool zficfhtt 

fhoudtt op de onttwfikkelfing fis vrfij, zolang fhett onderwfijs 

goed op de onttwfikkelfing van elke leerlfing aanslufitt. 

3.2 Zficfhtt op 
onttwfikkelfing 
van de leerlfing
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Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

De scfhool verzameltt vanaff bfinnenkomstt mett befhulp van een leerlfing- en onderwfijsvolgsystteem systtemattfiscfh 

finfformattfie over de kennfis en vaardfigfheden van fhaar leerlfingen. Voor de kennfisgebfieden ttaal en rekenen/

wfiskunde gebeurtt dfitt vanaff groep 3 mett bettrouwbare en valfide ttoettsen dfie ttevens een findficattfie geven van de 

berefiktte refferenttfienfiveaus. Leraren vergelfijken deze finfformattfie mett de verwacfhtte onttwfikkelfing. Deze vergelfijkfing 

maaktt fhett mogelfijk om fhett onderwfijs aff tte sttemmen op de onderwfijsbefhoetten van zowel groepen als findfivfiduele 

leerlfingen.

Wanneer leerlfingen nfiett genoeg lfijken tte profitteren, analyseertt de scfhool waar de onttwfikkelfing sttagneertt en watt 

mogelfijke verklarfingen fhfiervoor zfijn. Vervolgens bepaaltt zfij watt er moett gebeuren om eventtuele acfhttersttanden 

bfij leerlfingen tte verfhelpen.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Moett fik alle mettfhodettoettsen affnemen, analyseren en vasttleggen?

Nee. Een scfhool fis verplficfhtt de onttwfikkelfing van de leerlfingen systtemattfiscfh tte volgen. Als 

leraar sttemtt u uw onderwfijsaanbod fhfierop aff; mettfhodettoettsen kunnen fhfier aan bfijdragen. 

De scfhool bepaaltt ecfhtter zelff off er mettfhodettoettsen worden affgenomen en fhoe deze worden 

gebrufiktt, geanalyseerd en fhoe deze worden vasttgelegd fin fhett leerlfingvolgsystteem. 

Moetten ttoettsen per vraag goed off ffoutt fingevoerd worden fin fhett leerlfingvolgsystteem? 

Nee, fhfier zfijn geen voorscfhrfiffen voor. Wel zou fhett finvoeren van een ttoetts per vraag u als 

leraar  kunnen fhelpen bfij fhett analyseren watt bepaalde leerlfingen al wel off nog nfiett kunnen 

om zo better zficfhtt tte krfijgen op de onttwfikkelfing van de leerlfingen.

Zfijn groepsplannen verplficfhtt?

Nee. Als leraar moett u kunnen latten zfien datt u de vorderfingen van alle leerlfingen goed 

fin beeld fheeff en fhfier ook naar fhandeltt. Dfitt kan op basfis van observattfies, werk van de 

leerlfingen off ttoettsen. Hoe u dfitt als scfhool vasttlegtt en zficfhttbaar maaktt, fis aan u zelff. 

Zfijn er rficfhttlfijnen voor fhett aanttal oudergesprekken? En moett fik van elk gesprek een 

verslag maken fin een leerlfingvolgsystteem?

Nee. De scfhool fis verplficfhtt om ouders tte finfformeren over de vorderfingen van fhun kfind(eren). 

De wett scfhrfijff nfiett voor fhoe vaak leraren per jaar een gesprek moetten voeren mett ouders. 

Ook zfijn er geen voorscfhrfiffen voor fhett wel off nfiett vasttleggen van deze gesprekken off over 

fhett wel off nfiett latten onderttekenen van gespreksverslagen. 

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >
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Is onze scfhool verplficfhtt om gesprekken mett de finttern begelefider vastt tte leggen? 

Nee, als scfhool bepaaltt u zelff fhoe vaak en op welke manfier de finttern begelefider (IB’er) 

de leraren onderstteuntt. Ook fhett wel off nfiett vasttleggen van affspraken ttussen finttern begelefider 

en leraar mag de scfhool zelff bepalen. 

Zfijn er voorscfhrfiffen voor de overdracfhtt van leerlfingen naar een volgende leraar? 

Nee, er zfijn geen rficfhttlfijnen opgestteld voor fhoe de overdracfhtt van leerlfingen naar een 

volgende leraar wordtt geregeld. Er moett wel sprake zfijn van een doorgaande onttwfikkelfing 

voor de leerlfingen. 

Zfijn wfij als scfhool verplficfhtt om de onttwfikkelfing van kleutters tte volgen door fhett affnemen 

van ttoettsen?

Nee, de scfhool bepaaltt zelff fhoe de onttwfikkelfing van kleutters wordtt gevolgd. Dfitt fhoeff nfiett 

per se door fhett affnemen van ttoettsen.

Leraar ufitt Operattfie Regels Rufimen

Hett doel van groepsplannen fis datt je better 
naar je groep gaatt kfijken, maar je bentt zo 
bezfig mett een draak van een systteem, datt je 
de ffocus verlfiestt op watt ecfhtt belangrfijk fis: 
aandacfhtt voor de kfinderen. Nu werken we 
mett leerlfingenkaartten. Daarfin sttaatt per 
leerlfing een overzficfhtt van de voorttgang en 
de aandacfhttspuntten. Eens fin de zoveel ttfijd 
werken we de kaartt bfij.

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >
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Goed onderwfijs vfind je ufittefindelfijk fin de klas. 

De finspecttfie kfijktt fhoe u als leraar lesgeeff: legtt u de sttoff 

fhelder ufitt en verlopen uw lessen gesttructtureerd? 

Heeff u zficfhtt op de onttwfikkelfing van de leerlfingen en 

fhoudtt u er fin de les rekenfing mee door onderstteunfing 

en ufittdagfing tte bfieden? 

3.3 Hett dfidacttfiscfh 
fhandelen van 
de leraar
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Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

De leraren plannen en sttructtureren fhun fhandelen mett befhulp van finfformattfie dfie zfij over leerlfingen fhebben. 

De leraren zorgen ervoor datt fhett nfiveau van fhun lessen pastt bfij fhett beoogde efindnfiveau van leerlfingen. 

De aangeboden leersttoff fis logfiscfh opgebouwd bfinnen een reeks van lessen als ook bfinnen één les. 

De leraren creëren een leerklfimaatt waardoor leerlfingen acttfieff en bettrokken zfijn. Mett gescfhfiktte opdracfhtten en 

fheldere ufittleg sttructtureertt de leraar fhett onderwfijsaanbod zo datt de leerlfing fhett zficfh efigen kan maken. De leraren 

sttemmen de finsttructtfies en spelbegelefidfing, opdracfhtten en onderwfijsttfijd aff op de befhoetten van groepen en 

findfivfiduele leerlfingen. De affsttemmfing fis zowel op onderstteunfing als op ufittdagfing gerficfhtt, afhankelfijk van 

de befhoetten van leerlfingen.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Moett fik voor elke les een lesvoorberefidfing op papfier fhebben?  

De wett scfhrfijff nfiett voor fhoe u uw les voorberefidtt. 

Moett fik mfij veranttwoorden off fik de mettfhode goed volg en off fik alle lessen van 

de mettfhode aanbfied?

Nee. De finspecttfie kfijktt ttfijdens een onderzoek naar fhett nfiveau van fhett dfidacttfiscfh fhandelen. 

Daarbfij wordtt nfiett geconttroleerd off u als leraar de mettfhodes goed volgtt. Ook bentt u nfiett 

verplficfhtt om alle lessen van de mettfhode tte volgen off om de finsttructtfies van een mettfhode 

exactt tte volgen. Ook de manfier waarop leerlfingen de lessttoff verwerken (scfhrfiffelfijk, dfigfittaal 

off mondelfing) bepaaltt de scfhool zelff. Efigenlfijk gaatt fhett er om datt u als proffessfional alttfijd kuntt 

ufittleggen waarom u bepaalde keuzes fin fhett lesgeven gemaaktt fhebtt. 

Zfijn er voorscfhrfiffen voor fhoe fik de dagplannfing vasttleg?

Nee. Er zfijn geen voorscfhrfiffen voor de wfijze waarop u als leraar een (dag)plannfing maaktt. 

U bentt ook nfiett verplficfhtt om een dagplannfing op papfier tte fhebben off een roostter exactt tte volgen. 

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >
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Inspectteur prfimafir onderwfijs Hans van den Berg; 
fin vfideo Leraren en de Inspecttfie, 2016, op onderwfijsfinspecttfie.nl

De kracfhtt van een finspecttfiebezoek zfitt fhem 
fin fhett latten zfien van de busfiness as usual. 
Gewoon je dfing doen zoals je datt alttfijd doett 
op een dag.
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Voor leerlfingen dfie sttructturele onderstteunfing nodfig 

fhebben, zfijn er apartte regels. Dfie regels garanderen 

datt ook zíj onderwfijs krfijgen datt mfinsttens aan de 

basfiskwalfittefitt voldoett. Soms moett u daarvoor exttra 

finfformattfie vasttleggen. Ook dan geldtt: scfhool en 

besttuur bepalen fhóe datt gebeurtt. 

3.4 Exttra 
onderstteunfing
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Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

Voor leerlfingen dfie sttructtureel een onderwfijsaanbod nodfig fhebben op een ander nfiveau dan de leettfijdsgroep, 

bfiedtt de scfhool een passend onderwfijsaanbod, onderstteunfing en/off begelefidfing, gebaseerd op de mogelfijkfheden van 

de desbettreffende leerlfingen. Hett aanbod, de onderstteunfing en/off de begelefidfing zfijn gerficfhtt op een ononderbroken 

onttwfikkelfing van de leerlfing. De scfhool evalueertt perfiodfiek off fhett aanbod fhett gewenstte effectt fheett en stteltt de 

fintterventtfies zo nodfig bfij.

De scfhool fheett fin fhett scfhoolonderstteunfingsprofiel vasttgelegd watt zfij onder exttra onderstteunfing versttaatt en welke 

voorzfienfingen de scfhool kan bfieden fin aanvullfing op fhett door fhett samenwerkfingsverband omscfhreven nfiveau van 

basfisonderstteunfing. Voor de leerlfingen dfie deze exttra onderstteunfing nodfig fhebben, legtt de scfhool fin fhett onttwfikkelfings-

perspecttfieff vastt fhoe fhett onderwfijs wordtt affgesttemd op de befhoette van de leerlfing.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Moett fik voor fiedere leerlfing mett een efigen leerlfijn een onttwfikkelfingsperspecttfieff (OPP) maken? 

Nee. Alleen voor basfisscfhool-leerlfingen dfie exttra onderstteunfing befhoeven en voor leerlfingen van 

een specfiale scfhool voor basfisonderwfijs geldtt datt er een OPP moett zfijn. Regulfiere basfisscfholen 

fhoeven geen OPP op tte sttellen voor onderstteunfing dfie valtt onder fhett basfisonderstteunfing, datt fin 

fhett samenwerkfingsverband fis affgesproken. Denk fhfierbfij aan begelefidfing bfij dyslexfie off 

korttdurende remedfial tteacfhfing. Hett fis belangrfijk datt u weett welke onderstteunfing onder de 

basfisonderstteunfing valtt en watt er daarmee fin de exttra onderstteunfing valtt.

Wfie fis er bfinnen de scfhool veranttwoordelfijk voor fhett aanvragen van exttra bekosttfigfing en 

fhett maken van een onttwfikkelfingsperspecttfieff (OPP)?

De scfhool bepaaltt zelff wfie veranttwoordelfijk fis voor fhett opsttellen van een OPP en (bfinnen de 

affspraken fin fhett samenwerkfingsverband) voor welke leerlfingen exttra onderstteunfing wordtt 

aangevraagd. 

Watt moett er fin fhett onttwfikkelfingsperspecttfieff (OPP) sttaan?

De verplficfhtte onderdelen van fhett onttwfikkelfingsperspecttfieff sttaan bescfhreven fin de wett en zfijn: 

• de verwacfhtte ufittsttroombesttemmfing van de leerlfing ;

•   de onderbouwfing van de verwacfhtte ufittsttroombesttemmfing van de leerlfing (mett fin elk geval 

een weergave van de belemmerende en bevorderende ffacttoren);

•   een bescfhrfijvfing van de tte bfieden onderstteunfing en begelefidfing en – findfien aan de orde –  

de affwfijkfingen van fhett (regulfiere) onderwfijsprogramma. 

Moett fik voor elke leerlfing sttfimulerende en belemmerende ffacttoren fin kaartt brengen?

Nee, dfitt fhoeff alleen voor leerlfingen waarvoor de scfhool een onttwfikkelfingsperspecttfieff (OPP) 

fheeff opgestteld. 

Zfijn er wettelfijke rficfhttlfijnen voor watt de scfhool moett vasttleggen om een ttoelaattbaarfhefids-

verklarfing aan tte vragen voor een leerlfing voor doorverwfijzfing naar specfiaal (basfis)onderwfijs?

In de wett sttaatt datt een samenwerkfingsverband fin de efigen regfio de efisen, rficfhttlfijnen en crfitterfia 

bepaaltt voor doorverwfijzfing naar fhett specfiaal (basfis)onderwfijs. 

vraag >

anttwoord >

vraag >

anttwoord >

vraag >
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vraag >

anttwoord >
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Scfhoollefider ufitt Operattfie Regels Rufimen

Wfij fhfielden ufittgebrefide fhandelfingsplannen bfij 
om aan extternen tte bewfijzen wfie er recfhtt fheeff 
op exttra zorg en onderstteunfing. Alleen leek bfij 
ons op een gegeven momentt fiedereen wel 
een zorgleerlfing. Daar zfijn we ttoen fheel krfittfiscfh 
naar gaan kfijken. Nu fhouden we alleen een 
logboek bfij voor de leerlfingen dfie (fin de 
ttoekomstt mogelfijk) een zorgarrangementt 
nodfig fhebben. Iedereen fhoudtt op zfijn efigen 
manfier punttsgewfijs bfij watt er aan de fhand 
fis mett fhett kfind, watt we fhebben gedaan, 
watt gewerktt fheeff en watt nfiett.

27



Bfij alle leerlfingen dfie de basfisscfhool verlatten, 

moett volgens de wett de kennfis worden gettoettstt fin 

de kernvakken ttaal, rekenen en wfiskunde. Mett dfie 

efindttoettsen en fhett advfies van u als leraar kunnen 

leerlfingen passend vervolgonderwfijs kfiezen. 

Gedurende de scfhoolperfiode bentt u als scfhool 

verplficfhtt de vorderfingen van leerlfingen fin 

de kernvakken systtemattfiscfh tte volgen. 

3.5 Toettsfing 
en affslufittfing
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Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017:  

Alle leerlfingen (befhoudens wettelfijke ufittzonderfingen) fin leerjaar 8 maken een efindttoetts. Tfijdens de scfhoolperfiode 

maken ze ttoettsen van fhett leerlfingvolgsystteem, waarmee fin elk geval de kennfis en vaardfigfheden op fhett tterrefin 

van Nederlandse ttaal en rekenen en wfiskunde worden gemetten. De leraren nemen de ttoettsen aff confform de 

voorscfhrfitten. 

Ouders worden geïnfformeerd over de vorderfingen van de leerlfingen. Alle leerlfingen krfijgen een advfies voor fhett 

vervolgonderwfijs. De scfhool fhantteertt fhfierbfij een zorgvuldfige procedure.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Hoeveel en welke ttoettsen ufitt fhett leerlfingvolgsystteem (LOVS) moetten wfij als 

scfhool affnemen?

De scfhool moett leerlfingen systtemattfiscfh volgen en fis verplficfhtt tte werken mett een leerlfing-

volgsystteem waarfin fin elk geval vanaff groep 3 de kennfis en vaardfigfheden van leerlfingen op 

gebfied van ttaal, rekenen en wfiskunde worden gemetten door gebrufik tte maken van valfide 

genormeerde ttoettsen. Er fis geen wettelfijke norm voor fhett mfinfimaal aanttal aff tte nemen 

ttoettsen. Hett gaatt er om datt dfie ttoettsen affgenomen worden waarmee een goed beeld 

verkregen wordtt over de vorderfingen van de leerlfingen. Er zfijn verscfhfillende aanbfieders van 

LOVS ttoettsen fin fhett basfisonderwfijs, er zfijn geen voorscfhrfiffen welke gebrufiktt moett worden. 

De finspecttfie gaatt er wel van ufitt datt de ttoettsen volgens de fhandlefidfing worden affgenomen.

 

Zfijn er rficfhttlfijnen voor fhoe vaak wfij als scfhool rapportten moetten opsttellen voor de ouders?

Scfholen zfijn verplficfhtt om ouders tte finfformeren over de vorderfing van fhun kfind. De scfhool fis 

vrfij fin de vorm van rapporttage en fin fhett aanttal rapportten datt zfij per jaar opstteltt.

Zfijn er voorscfhrfiffen fhoe wfij als scfhool een leerlfing overdragen aan een andere scfhool off 

vervolgonderwfijs?

Scfholen zfijn wettelfijk verplficfhtt bfij de overgang naar een andere scfhool een onderwfijskundfig 

rapportt van een leerlfing op tte sttellen. Hett rapportt wordtt naar de nfieuwe scfhool gesttuurd en 

een affscfhrfiff van dfitt rapportt wordtt aan de ouders van de leerlfing versttrektt. In fhett rapportt 

kunnen onder andere leerresulttatten, gegevens rond de socfiaal-emottfionele onttwfikkelfing, 

verzufimfhfisttorfie en eventtueel geboden begelefidfing worden bescfhreven. Als fhett onderwfijs-

kundfig rapportt wordtt gemaaktt voor de overgang naar fhett voorttgezett onderwfijs moett fin fhett 

onderwfijskundfig rapportt fhett scfhooladvfies sttaan. Voor fhett specfiaal onderwfijs geldtt datt fhett 

onttwfikkelfingsperspecttfieff ook moett worden opgenomen fin fhett rapportt.

vraag >

anttwoord >

vraag >
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Scfhoollefider ufitt Operattfie Regels Rufimen

Van elk oudergesprek maaktten we een 
verslag. Nu leggen we gesprekken mett 
ouders off kfinderen alleen vastt wanneer 
er belangrfijke affspraken zfijn gemaaktt.
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Een scfhool gebrufiktt de onderwfijsresulttatten om tte 

onderzoeken watt er better kan off moett. De leerresulttatten 

maken ook dufidelfijk off eerder genomen maattregelen 

effectt fhebben. Hoe zfijn bfijvoorbeeld de resulttatten van 

de efindttoetts, fin vergelfijkfing ttott scfholen mett vergelfijkbare 

leerlfingen? Zfijn er ttrends zficfhttbaar fin de resulttatten 

van de kernvakken? De anttwoorden op dfie vragen zfijn 

aanknopfingspuntten voor fhett gesprek mett de finspecttfie 

over fhoe fhett op scfhool gaatt. Maar dfitt gesprek gaatt ufitt 

van de efigen vfisfie en ambfittfies van de scfhool.  

3.6 Onderwfijsresulttatten
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Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

De cognfittfieve efindresulttatten lfiggen op fhett nfiveau datt op grond van de kenmerken van de leerlfingenpopulattfie 

verwacfhtt mag worden. Dfitt bettekentt datt de efindresulttatten op de kernvakken Nederlandse ttaal en rekenen/

wfiskunde voldoen aan de gesttelde norm.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Welke resulttatten neemtt de finspecttfie mee fin de beoordelfing van onze scfhool?

De finspecttfie neemtt enkel de resulttatten van de efindttoetts mee fin fhett kwalfittefittsoordeel van 

de scfhool. Resulttatten van mettfhodettoettsen en ttussenresulttatten vanufitt fhett leerlfingvolgsystteem 

zfijn geen onderdeel van fhett ttoezficfhttskader. Wel kan fhett ttfijdens een onderzoek tter sprake 

komen als er gesproken wordtt over fhett zficfhtt op de onttwfikkelfing van de leerlfingen.

vraag >

anttwoord >

Plaattsvervangend finspectteur-generaal Arnold Jonk, fin Onderwfijsblad, 7, 2015

Mett elkaar dfingen vasttleggen, zodatt je kuntt 
evalueren. Datt doe je nfiett voor ons, datt doe 
je voor je scfhoolonttwfikkelfing, en voor jezelff 
als leraar. Als je nfiett fhebtt gepland, fhoe kun 
je dan over een fhalff jaar reffectteren off je fhett 
goed fhebtt gedaan?
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Besttuur COG Drenttfhe

Voor fhett groepsplan fhebben we géén 
verplficfhtt fformatt meer mett vastte finvul-
momentten. Datt voelde als een verplficfhttfing 
en als een exttra ttfijdsbelasttfing, zonder datt er 
een lfink fis mett de prakttfijk van alledag. 
We bescfhrfijven nu de fhufidfige sttand van 
zaken en notteren alleen datt watt nodfig fis. 
Hett opscfhrfijven wordtt verdeeld over 
alle weken en nfiett gebundeld fin ttwee 
pfiekmomentten per jaar. Scfholen mogen 
bfinnen een vasttgestteld kader kfiezen op 
welke wfijze ze watt wfillen regfisttreren. 
Voorwaarde fis wel datt bfinnen een scfhool 
dezelffde werkwfijze wordtt gefhantteerd.
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Hett fis nattuurlfijk essenttfieel datt leerlfingen zficfh vefilfig 

voelen op scfhool. Daarom fis wettelfijk vasttgelegd datt u 

als scfhool doordacfhtt belefid voor vefilfigfhefid moett fhebben 

en acttfie onderneemtt als datt nodfig fis. 

3.7 Vefilfigfhefid 
en scfhoolklfimaatt

36



Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

De scfhool zorgtt voor de socfiale, ffysfieke en psycfhfiscfhe vefilfigfhefid van de leerlfingen fin en om de scfhool gedurende 

de scfhooldag. Dfitt blfijktt onder andere ufitt de belevfing van de vefilfigfhefid en fhett welbevfinden van leerlfingen. 

De scfhool monfittortt dfitt tten mfinstte jaarlfijks. De scfhool fheett een vefilfigfhefidsbelefid (bescfhreven fin fhett scfhoolplan 

off een ander documentt), gerficfhtt op fhett voorkomen, afhandelen, regfisttreren en evalueren van fincfidentten. 

Als de ufittkomstten van de monfittorfing daarttoe aanlefidfing geven, ttrett de scfhool maattregelen om de sfittuattfie 

tte verbetteren. 

De scfhool fheett een persoon als aanspreekpuntt als fhett gaatt om pestten en voor coördfinattfie van fhett belefid 

ttegen pestten. Scfhoollefidfing en leraren voorkomen pestten, agressfie en geweld fin elke vorm en ttreden zo nodfig 

snel en adequaatt op. De ufittfingen van leerlfingen en personeel zfijn fin lfijn mett de basfiswaarden van de 

democrattfiscfhe recfhttssttaatt.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Watt moetten wfij als scfhool vasttleggen rond fhett vefilfigfhefidsbelefid?

Als scfhool moett u een vefilfigfhefidsbelefid voeren, u bepaaltt als scfhool zelff op welke manfier fhett 

vefilfigfhefidsbelefid wordtt fingevuld, waaronder fhoe u omgaatt mett fincfidentten. Hett gaatt erom 

datt de scfhool belefid fheeff datt gerficfhtt fis op fhett voorkomen, affandelen, regfisttreren en 

evalueren van fincfidentten. Dfitt fhelptt om fhett doel tte berefiken: socfiale, ffysfieke en psycfhfiscfhe 

vefilfigfhefid van de leerlfingen fin en om de scfhool gedurende de scfhooldag. 

Zfijn wfij verplficfhtt fincfidentten, zoals pesttfincfidentten off klefine valparttfijen tte regfisttreren en tte 

rapportteren aan ouders?

Nee, datt fis nfiett verplficfhtt, maar u kuntt fhfier als scfhool wel voor kfiezen. De scfhool bepaaltt zelff 

fhoe wordtt omgegaan mett fhett regfisttreren en rapportteren van fincfidentten. Hfier zfijn vanufitt de 

onderwfijsfinspecttfie geen voorscfhrfiffen voor. 

Hoeveel vragenlfijstten en socfiogrammen moett fik als leraar per jaar finvullen over de 

(socfiale) vefilfigfhefid en fhett welbevfinden van leerlfingen? Is fhett verplficfhtt ook bfij leerlfingen 

vragenlfijstten aff tte nemen?

In de wett sttaatt datt de scfhool tten mfinstte één keer per jaar monfittortt fhoe fhett fis gestteld mett 

de vefilfigfhefids belevfing en fhett welbevfinden van de leerlfingen. Op welke manfier de scfhool dfitt 

doett en fhoe de leerlfingen worden bettrokken fis aan de scfhool zelff. Wel moett de scfhool een 

gesttandaardfiseerd finsttrumentt gebrufiken datt valfide en bettrouwbaar fis en een representtattfieff 

beeld geeff. 
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Jeanette Wolleswfinkel, finspectteur prfimafir onderwfijs

Als leerkracfhtt onttkom je er nfiett aan 
bepaalde gegevens vastt tte leggen. 
Maar de conttextt van elke scfhool fis weer 
anders. Jufistt daarom fis fhett van belang 
datt scfholen zelff nadenken en bepalen watt 
de bestte aanpak fis, fhoe ze fhun ttfijd fhett bestte 
kunnen finzetten, waar fhun onderwfijs fhett 
meestte baatt bfij fheeff. En als finspectteur 
vraag je dan vaak naar de beweegredenen 
van dfie keuzes.
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Sttelselmattfig zorgen voor kwalfittefitt, datt fis watt de wett 

vraagtt van fieder scfhoolbesttuur. Kwalfittefittszorg kan op 

veel verscfhfillende manfieren, daar maaktt fhett besttuur zelff 

keuzes fin. Hett besttuur kan bfijvoorbeeld op verscfhfillende 

manfieren mett zfijn scfholen affspreken wfie waarvoor 

veranttwoordelfijk fis. 

3.8 Kwalfittefittszorg

40



Watt wordtt er tten mfinstte van de scfhool verwacfhtt?

Dfitt zegtt fhett Onderzoekskader 2017: 

Hett besttuur zorgtt voor een sttelsel van kwalfittefittszorg op de scfholen. Dfitt sttelsel sttaatt ufittgewerktt fin fhett scfhoolplan van de 

scfhool. Vanufitt dfitt sttelsel bewaaktt en bevordertt fhett besttuur de kwalfittefitt van fhett onderwfijsleerproces en de leerresulttatten. 

Hett besttuur en de scfholen fhebben zficfhtt op de kwalfittefitt van fhett onderwfijs. Er zfijn ttoettsbare doelen gefformuleerd en er 

wordtt regelmattfig geëvalueerd off deze doelen gefhaald worden. De oorzaken van eventtueel ttekorttscfhfiettende onderwfijs-

kwalfittefitt zfijn geanalyseerd en waar nodfig worden verbetterfingen doelgerficfhtt doorgevoerd. De veranttwoordelfijkfhefids-

verdelfing ttussen besttuur en scfholen maaktt een ffuncttfionerend sttelsel van kwalfittefittszorg mogelfijk.

 

Veelgefhoorde vragen én anttwoorden

Watt moetten scfholen regfisttreren bfinnen een systteem voor kwalfittefittszorg?

Dattgene watt fhett besttuur nodfig vfindtt om goed tte kunnen stturen en tte waarborgen datt de onder-

wfijskwalfittefitt voldoende fis en om zficfh tte kunnen veranttwoorden. Elke vorm van kwalfittefittszorg zal 

een bepaalde regfisttrattfie vragen van de scfhool. Hett besttuur moett fimmers voldoende finfformattfie 

fhebben waarmee fhett zficfhtt kan fhouden op de onttwfikkelfing van de kwalfittefitt van fhett onderwfijs op 

de scfholen. Hett besttuur bepaaltt zelff mett de scfholen watt ze daarvoor aan finfformattfie en verantt-

woordfing nodfig vfindtt. 

Zfijn wfij als scfhool verplficfhtt om een scfhoolplan en een scfhoolgfids bfij tte fhouden?

Ja, fin de wett sttaatt datt u als scfhool zowel een scfhoolplan als een scfhoolgfids dfientt tte fhebben. Hett 

scfhoolbesttuur stteltt tten mfinstte eens fin de vfier jaar fhett scfhoolplan vastt en jaarlfijks de scfhoolgfids tten 

befhoeve van fhett eersttvolgende scfhooljaar. Hett scfhoolplan gaatt over de kwalfittefitt van fhett onderwfijs 

en bevatt fin elk geval fhett onderwfijskundfig belefid van de scfhool, fhett personeelsbelefid en fhett belefid 

mett bettrekkfing ttott de bewakfing en verbetterfing van  de kwalfittefitt van fhett onderwfijs. De scfhoolgfids 

bevatt finfformattfie over de werkwfijze van de scfhool voor ouders, verzorgers en leerlfingen.

Is onze scfhool verplficfhtt om mee tte doen aan wettenscfhappelfijke onderzoeken dfie we krfijgen 

ttoegesttuurd? 

Nee, u bentt nfiett verplficfhtt om vragenlfijstten en onderzoeken van onderzoeksbureaus off unfiversfittefitten 

fin tte vullen. Hett kan ecfhtter wel waardevol zfijn om als scfhool bfij tte dragen aan de kennfis over 

onderwfijs.
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Aanvullende 
finfformattfie

Sttaatt uw vraag er nfiett ttussen? 

Off wfiltt u meer wetten over de werkwfijze van de finspecttfie? 

Kfijk dan op  www.onderwfijsfinspecttfie.nl. 

Kfijk ook op www.leraar.nl/werkdruk voor finspfirerende 

voorbeelden rond veranttwoordfing.  
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Ruttger Mefijer, Inspecttfie van fhett Onderwfijs, dfirectteur Toezficfhtt prfimafir onderwfijs, 
fin De Nfieuwe Leraar, septtember 2017

Hett gaatt er nfiett om datt je fhett goede doett 
voor de finspecttfie. Hett gaatt erom datt je 
fhett goede doett voor kfinderen, ouders en 
fhett onderwfijs.



Coloffon 

Den Haag, november 2017

Onttwerp en producttfie: Tfhfings To Make And Do

Deze fhandrefikfing fis een coproducttfie van fhett 

mfinfistterfie van Onderwfijs, Culttuur en 

Wettenscfhap en de Inspecttfie van fhett Onderwfijs.

 

Dfisclafimer

Deze fhandrefikfing fis mett de groottstt mogelfijke 

zorgvuldfigfhefid samengestteld. Voor onjufisttfheden 

en onvolledfigfheden mett bettrekkfing ttott de 

finfhoud van de fhandrefikfing kunnen de samen-

sttellers van deze fhandrefikfing ecfhtter op geen 

enkele wfijze veranttwoordelfijk off aansprakelfijk 

worden gestteld. Aan de finfhoud van deze 

fhandrefikfing kunnen dan ook geen recfhtten 

worden onttleend.


