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Ruim van te voren werd de directie uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over 
deze nieuwe vorm van inspectiebezoek. De bal zou veel meer komen te liggen bij de 
school en er was ruimte om uit te leggen wat je doet en waarom en hoe dit bevalt. 
Uiteindelijk worden de gescoorde onderdelen door de school naast die van de inspectie 
gelegd. Er is ruimte voor dialoog. Mocht de inspectie zaken aantreffen die niet in orde zijn, 
dan kan het gebeuren dat deze pilot direct omgezet zal worden in een normaal 
inspectiebezoek. 
Vervolgens moest de school zichzelf scoren op 10 onderdelen, de zogenaamde portretten 
(= de 10 onderdelen waarop we onszelf scoorden). Die zijn onder te verdelen in:

•	
 Onderwijsresultaten
•	
 Ontwikkelingsproces
•	
 Klimaat & veiligheid
•	
 Kwaliteitszorg en ambitie.

We beschreven bij elke van de 10 onderdelen hoe we zelf vinden dat we ervoor staan en 
wat ons eindoordeel is (onvoldoende, voldoende, goed). Dit hoefde niet uitgebreid, 
verwijzen naar de documenten was voldoende. Uiteraard moesten alle documenten op 
tijd worden opgestuurd. 
Vervolgens kwamen die ochtend 2 inspecteurs op bezoek. In de ochtend volgde na een 
kennismaking, de klassenbezoeken, Die liepen, los van elkaar, samen met IB en directie 
met dezelfde (door school gebruikte) kijkwijzer rond. Hierop volgde een gesprek met de IB 
& directie en tot slot ook met het team. Dit werd door het team als bijzonder prettig 
ervaren. We hadden een grote zelf inbrengende rol, gevraagd werd waar wij het over 
wilden hebben en ook hier was weer sprake van dialoog. Vervolgens werd een aantal 
ouders door de ene inspecteur en een aantal bovenbouwkinderen door de anderen 
bevraagd. 
Aan het eind van de dag was er een (voorlopige) korte terugkoppeling aan Ib en 
directie.

De volgende dag volgde een 2 uur durende presentatie door de inspecteurs van de 
bevindingen. Per onderdeel werd ingegaan op wat ze zagen en hoe wij onszelf 
beoordeelden. Ook hier gold: ruimte voor inbreng. Opvallend was hierbij dat we erg 
praktische, direct bruikbare aanbevelingen kregen.


