
Van de week hebben we Astrid Barten van de Onderwijsinspectie ontvangen voor een thema 
onderzoek van de inspectie dat de titel heeft: Ruimte in meesterschap. Met dit thema-onderzoek 
kijkt de inspectie naar de onderwijskwaliteit van scholen in relatie met het strategisch HRM (human 
resource management)-beleid van de stichting, de professionalisering en de werkdrukbeleving op 
school.  
 
Het onderzoek bestond uit een rondleiding en  een gesprek met 4 collega’s, waarna een afsluitend en 
samenvattend gesprek met directie erbij.  
De inspecteur maakte een hele prettige indruk en de collega’s geven ook terug dat zij een veilige en 
open sfeer creëerde tijdens het gesprek.  
 
De inspecteur heeft de collega’s de opdracht gegeven een grafiek te tekenen met op de ene as de tijd 
en de andere as de professionele ruimte in relatie tot onderwijskwaliteit.  
De grafiek start ongeveer 10 jaar geleden, de start van de (explosieve) groei van ons leerlingenaantal, 
de leerkrachten geven aan dat de focus toen heel erg heeft gelegen op het letterlijk huisvesten van 
de enorme toestroom, het vullen van de vacatures en het begeleiden van de nieuwe collega’s en dat 
daarbij is ingeboet op de onderwijskwaliteit. 
 
Na de impuls van de overheid, waarbij in het functiehuis van het onderwijs de “LB-leerkracht” werd 
ingevoerd, kwam de focus weer te liggen op onderwijskwaliteit, daar zie je ook de stijging terug.  
De afgelopen anderhalf jaar is een tendens dat er weer planmatig wordt gewerkt, er is aandacht voor 
evaluatie en borging. Daarnaast is de communicatie over waar we met elkaar mee bezig zijn binnen 
de school verbeterd, niet alleen binnen het team, maar ook naar ouders/ verzorgers en andere 
externe partijen. Door de structurele inzet van COO7 sinds de start van dit schooljaar is er ook (weer) 
aandacht voor de bekwaamheid van alle teamleden, de behoefte en ambities voor 
professionalisering en het de juiste persoon op de juiste plek krijgen of houden.  
 
De collega’s geven aan dat zij onze school op dit moment met een 5.5 op een schaal van 7 
waarderen. Een mooie, stabiele, professionele school op de goede weg, maar met ruimte voor 
verbetering!  
  
De stippellijn geeft het gevoel voor de toekomst weer, daar wordt vertrouwen mee uitgesproken en 
dat is heel fijn om te zien!  
 
Wat nu?  
Wij krijgen geen individueel verslag of rapport van dit bezoek. Er zijn 150 scholen in Nederland 
geselecteerd op basis van willekeur. Het zijn allemaal scholen die ongeveer 4 jaar geleden voor het 
laatst bezocht zijn en die random geselecteerd zijn op die basis. Ons bezoek wordt meegenomen in 
het verslag dat over dit onderwerp wordt opgenomen in de zogenaamde “Staat van het Onderwijs”. 
Een soort jaarverslag van de inspectie aan het ministerie van OCW en ter inzage voor het onderwijs. 
Wij zijn in principe de komende 4 jaar niet meer aan de beurt voor een inspectiebezoek, daar is geen 
aanleiding voor! Ook dat is heel fijn om te horen en een bevestiging van wat we zelf ook inschatten.  
De inspecteur gaf ons terug dat ze onder de indruk is van ons gebouw, van de uitstraling van de 
groepen, de netheid op de gangen en de inrichting van de gezamenlijke ruimtes.   
 
De indruk die haar na het bezoek aan onze school bijblijft is: 

-          Een school met een duidelijk gevoel van SAMEN! Er samen voor gaan en samen voor staan, 
ook in tijden als we te kampen hebben met zieke collega’s en het toch samen weten te 
rooien 

-          Ze hoort over een verbindende directeur en het vertrouwen in de opvolging na diens 
pensioen 

  



We hebben het bezoek als heel prettig ervaren en zijn super trots op het beeld dat we hebben 
kunnen laten zien! Samen zijn wij de Jozefschool!  
 
 
Dikke duim en een warm Jozefgevoel krijgen wij ervan!  
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