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Betreft: terugkoppeling inspectiebezoek 

 
 

Beste ouders, verzorgers en betrokkenen, 
 
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder bestuur in 
Nederland of het bestuur de kwaliteit van het onderwijs op de scholen waarborgt. In 
november 2022 heeft dit onderzoek bij het Openbaar Onderwijs Terschelling plaatsgevonden. 
Anders gezegd, de inspectie verifieert of het door het bestuur vooraf geschetste beeld, zoals 
blijkt uit gesprekken en documenten, overeenkomt met de waarneming van de schoolpraktijk. 
 
De conceptrapportage van de inspectie heb ik inmiddels ontvangen en ik kan u met trots 
vertellen dat het bestuur drie voldoendes heeft behaald op de beoordeelde onderdelen 
Bestuur, Kwaliteit en Ambitie! 
 
In de conceptrapportage zijn een aantal conclusies te lezen, die ik hieronder toelicht. De 
definitieve rapportage van de inspectie verwacht ik medio februari 2023. Overigens kunt u via 
de website toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl alle bevindingen van de inspectie lezen 
over de PO- en VO scholen in Nederland/Terschelling. 
 
Onderstaand een greep uit de bevindingen van de inspectie voor het Openbaar Onderwijs 
Terschelling: 
1. De invulling van de zorgplicht voldoet aan de hoge eisen die inclusief onderwijs stelt: de 

school heeft de leerlingen goed in beeld en biedt ondersteuning waar nodig. De scholen 
hebben ruimschoots deskundigheid in huis om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen 
met extra ondersteuning tegemoet te komen. De afspraken met het 
samenwerkingsverband worden nagekomen, zo bleek uit gesprekken met het bestuur, de 
ondersteuningscoördinatoren en het samenwerkingsverband. 

2. De scholen slagen erin nagenoeg alle eilandleerlingen op te vangen en in het algemeen 
met voldoende resultaten, zo blijkt uit doorstroom- en examencijfers. De beperkte 
casuïstiek laat zien dat de scholen de zorgplicht nakomen. Contra-indicaties zijn er niet 

3. Zowel op de po-scholen als op de vo-school is er sprake van een op leren en verbeteren 
gerichte cultuur. De gekozen verbeteraanpak draagt op de basisscholen bij aan een 
verbetercultuur en ook op de school voor voortgezet onderwijs is veel in beweging. Het 
bestuur zorgt ervoor dat de leraren voortdurend en individueel kunnen werken aan hun 
professionaliteit en het onderhouden van bekwaamheid. Alle leraren zijn bevoegd of in 
opleiding daartoe. 

4. Een interessante ontwikkeling is de vorming van het kwaliteitsteam: een bovenschools en 
multidisciplinair team gericht op begeleiding en ondersteuning van leerlingen die 
aanvullende of extra ondersteuning behoeven. Met dit team wordt de samenwerking 
tussen de vier scholen sterk bevorderd. 

5. De financiële positie van het bestuur is zodanig dat de financiële continuïteit de komende 
jaren geen gevaar loopt. Er is wel verbetering in de kwaliteit van de huisvesting nodig 
waarvoor in samenspraak met de gemeente en de andere onderwijsinstellingen een 
gezamenlijk plan nodig is. 

  

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/


Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

 

6. Het bestuur is goed op de hoogte van alles wat zich op de scholen afspeelt. Formele 
evaluaties vinden geregeld plaats in management- en teamvergaderingen. Daarin worden 
onder meer de onderwijsresultaten, uitkomsten van tevredenheidsenquêtes en lopende 
thema's besproken. De scholen leggen gemaakte afspraken vast in borgingsdocumenten. 

 
Wij zijn als organisatie oprecht tevreden met de wijze waarop de inspectie feedback heeft 
gegeven. De inspectie ziet dat er hard door de teams wordt gewerkt en dat er op tal van 
terreinen activiteiten gaande zijn. Ook heeft de inspectie een aantal ontwikkelpunten 
benoemd die de onderwijskwaliteit van het Openbaar Onderwijs Terschelling nog sterker en 
professioneler maken! Daarmee gaan wij graag mee verder….. 
 
Met de inspectie is besproken hoe het onderwijs de doorgaande lijn PO-VO voor burgerschap 
én sociale veiligheid kan opzetten, met aandacht voor de omgang met elkaar, het besef hoe 
iemand zich voelt en respect voor elkaars grenzen. Als Openbaar Onderwijs Terschelling willen 
wij hier eilandbreed het voortouw in nemen. Binnenkort hoort u van mij hierover meer! 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, neem dan vooral even 
contact op.  

 

Graag wens ik u fijne en gezellige feestdagen! 

Vriendelijke groeten, 
 

Jannie Docter 
Directeur-Bestuurder Openbaar Onderwijs Terschelling 
Mobiel: 06-20561437 

 

 


