
Onderwijsraad: Stel kwaliteitsbeoordeling  
in schoolpraktijk voorop in extern toezicht 

Beoordeling van onderwijskwaliteit is de essentie van het externe toezicht. Geef meer 
prioriteit aan de beoordeling van de kwaliteit en zorg dat het extern toezicht zicht heeft op 
waar kwaliteit ontstaat: in een klas- of praktijklokaal. Dat adviseert de Onderwijsraad in 
het advies ‘Essentie van extern toezicht’. De raad geeft hiermee antwoord op de vraag 
met welk takenpakket de extern toezichthouder de kwaliteit van het onderwijs het best 
kan borgen en wat daarvoor nodig is.


Download het advies 'Essentie van extern toezicht' 

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in aanloop naar de evaluatie 
van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) later dit jaar de Onderwijsraad gevraagd om – 
vanuit een fundamenteel perspectief - de rol en werkwijze van het extern toezicht onder 
de loep te nemen.  

Onafhankelijk extern toezicht op onderwijskwaliteit vindt de VO-raad van groot belang. 
Dat draagt bij aan de legitimiteit van het werk in onze scholen en houdt ons scherp waar 
verbetering in ons stelsel nodig en wenselijk is.


Kwaliteitsbevordering is een secundaire taak   
De kwaliteitsbevorderende taak hoeft niet te botsen met en kwaliteitsbeoordelende taak, 
maar is in de optiek van de raad wel een secundaire, ondergeschikte taak. Daarbij moeten 
deze taken in de uitvoering goed gescheiden worden. Ook adviseert de raad om afscheid 
te nemen van het gedifferentieerd toezicht en het verlenen van de predicaten goed en 
excellent door de inspectie (waarbij scholen eigen kwaliteitsaspecten kunnen aandragen 
en laten beoordelen).  


Lees verder 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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