
Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - 8 maart 2023 

Afgelopen week verscheen de nieuwsbrief VO van de Onderwijsinspectie. Hierin 
leest u onder andere over onderzoek naar kansen om lessen in Nederland te 
verbeteren. Verder over de gewijzigde regels voor financiële maatregelen die de 
inspectie kan opleggen.  

In de nieuwsbrief ook een update over de versterking van het toezicht en de inspectie 
roept reguliere scholen op die samenwerken met speciale scholen om mee te doen aan 
ons themaonderzoek om het onderwijs inclusiever te maken. 


Monitoring sociale veiligheid: aanlevering vóór 1 juli 2023, 
Scholen moeten ten minste een keer per jaar meten hoe (sociaal) veilig leerlingen zich 
voelen. Dit is in het belang van de leerlingen. Scholen mogen zelf kiezen hoe en op welk 
moment in het schooljaar zij monitoren. Als ze maar aan de wettelijke eisen voldoen. De 
monitorgegevens moeten voor 1 juli bij de inspectie binnen zijn. 


Scholen leveren de gegevens aan via de aanbieder van het instrument dat ze gebruiken. 
Bij scholen die de monitoringgegevens niet, te laat of op onjuiste manier aanleveren, 
zullen we handhavend moeten optreden. Als dat na een herinnering en herstelopdracht 
toch nog niet is gebeurd, volgen financiële maatregelen.


Nieuwe podcast Basisvaardigheden: Leesvaardigheid 
De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. De nieuwste 
aflevering gaat over leesonderwijs. Hoe staat het ervoor en wat kan er beter? In deze 
podcast gaan Lammie Prins van het Deltion College (mbo), Carlijn Pereira van de Taalunie 
en inspecteur voortgezet onderwijs Mirna Pit met elkaar in gesprek. Ze praten over 
leesplezier, voorlezen, doorgaande leerlijnen en een totaalaanpak, waarbij ook aandacht is 
voor taal en lezen bij de andere schoolvakken. Duidelijk wordt welke stappen besturen en 
scholen kunnen zetten om het leesonderwijs te verbeteren. 

Podcasts over basisvaardigheden


Lees hier de nieuwsbrief online 


Week 10 
10 maart 2023

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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