
 
 

  
 
 

 
 

 
 

‘Onze visie op onderwijskwaliteit staat in ons schoolplan’ 
 
Het schoolplan verandert 
 
Wanneer stelt u een nieuw schoolplan op? Wat moet erin? Hoe ziet het toezicht op 
het schoolplan eruit? Daarover leest u in deze brochure. 
 
Wat verandert er voor u als bestuur en school? 
 
Er gelden sinds 1 juli 2017 nieuwe voorschriften voor alle nieuwe schoolplannen. 
Maar bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. U hoeft dus 
niet meteen een bestaand schoolplan aan te passen. Maar misschien is uw huidige 
schoolplan bijna vier jaar oud en moet u dus een nieuw plan opstellen. Dan moet 
dat volgende schoolplan voldoen aan de nieuwe eisen. Heeft u een betrekkelijk 
recent plan, en draagt u graag de visie en ambities van de school actief uit? Dan 
kunt u natuurlijk eerder een nieuw schoolplan opstellen. 
 
Wat zet u in het nieuwe schoolplan?  
 
ambities centraal 
Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op 
onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in om een goede school te zijn. De bedoeling 
van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien: 

- wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit) 
en  

- hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit. 
De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke 
school moet voldoen.  
 
verschillen met het oude schoolplan 
Waarin verschilt het nieuwe schoolplan met het oude? Dat vindt u in bijlage 1. 
Twee belangrijke veranderingen in het schoolplan zijn dat u ingaat op hoe het 
personeelsbeleid gericht op het pedagogisch-didactisch handelen van het 
onderwijspersoneel eruit ziet, en op een beschrijving van het stelsel van 
kwaliteitszorg. 
In bijlage 2 staan de onderdelen van het nieuwe schoolplan uitgewerkt.  
 
Wat bespreekt de inspectie met u?  
 
schoolplan oude stijl 
De komende periode zullen veel besturen en scholen nog een recent schoolplan 
hebben dat volgens de oude voorschriften is opgesteld. We bespreken dan tijdens 
het vierjaarlijks onderzoek het bestaande schoolplan en verkennen gezamenlijk 
welke veranderingen nodig zijn om het volgende schoolplan aan de nieuwe eisen 
te laten voldoen.  
 
schoolplan nieuwe stijl 
In de loop van de komende vier jaar hebben steeds meer besturen en scholen een 
nieuw schoolplan. Bij het onderzoek beoordelen we of het schoolplan aan de eisen 
voldoet, en de inspectie kijkt mede aan de hand van het schoolplan of de school 
voldoet aan de eisen voor basiskwaliteit én naar de uitwerking van de eigen 
aspecten van kwaliteit die een school zichzelf heeft gesteld.  
 
 
 
 
  



 
 
 

 

  
 

Bijlage 1: Oude naast nieuwe voorschriften voor het schoolplan1 
 
Schoolplan oud Schoolplan nieuw 
Artikel 12 WPO 
Schoolplan 
1. Het schoolplan bevat een 
beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs dat binnen de school wordt 
gevoerd, en omvat in elk geval het 
onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en het beleid met 
betrekking tot de bewaking en 
verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Het schoolplan omvat mede 
het beleid ten aanzien van de 
aanvaarding van materiële bijdragen of 
geldelijke bijdragen, niet zijnde 
ouderbijdragen of op de 
onderwijswetgeving gebaseerde 
bijdragen, indien het bevoegd gezag 
daarbij verplichtingen op zich neemt 
waarmee de leerlingen binnen de 
schooltijden en tijdens de activiteiten 
die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag, alsmede tijdens het overblijven, 
zullen worden geconfronteerd. In het 
schoolplan wordt aangegeven op welke 
wijze invulling wordt gegeven aan het 
openbare karakter onderscheidenlijk de 
identiteit voor zover het betreft een 
samenwerkingsschool. Het schoolplan 
kan op een of meer scholen voor 
basisonderwijs en een of meer scholen 
voor ander onderwijs van hetzelfde 
bevoegd gezag betrekking hebben. 
 
2. Het onderwijskundig beleid 
omvat in elk geval de uitwerking van 
de wettelijke opdrachten voor het 
onderwijs en van de door het bevoegd 
gezag in het schoolplan opgenomen 
eigen opdrachten voor het onderwijs in 
een onderwijsprogramma. Daarbij 
wordt tevens het 
schoolondersteuningsprofiel betrokken. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 12 WPO  
Schoolplan 
1.      Het schoolplan bevat een 
beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs dat binnen de school wordt 
gevoerd, en omvat in elk geval het 
onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en het stelsel van 
kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat 
mede het beleid ten aanzien van de 
aanvaarding van materiële bijdragen of 
geldelijke bijdragen, niet zijnde 
ouderbijdragen of op de 
onderwijswetgeving gebaseerde 
bijdragen, indien het bevoegd gezag 
daarbij verplichtingen op zich neemt 
waarmee de leerlingen binnen de 
schooltijden en tijdens de activiteiten 
die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag, alsmede tijdens het overblijven, 
zullen worden geconfronteerd. In het 
schoolplan wordt aangegeven op welke 
wijze invulling wordt gegeven aan het 
openbare karakter onderscheidenlijk de 
identiteit voor zover het betreft een 
samenwerkingsschool. 
 
 
 
 
 
 
 
2. De beschrijving van het 
onderwijskundig beleid omvat in elk 
geval: 
a.   de uitwerking van de wettelijke 
voorschriften betreffende de 
uitgangspunten, de doelstelling en de 
inhoud van het onderwijs; 
b.   de door het bevoegd gezag in het 
schoolplan opgenomen eigen 
opdrachten voor het onderwijs in een 
onderwijsprogramma; 
c.   het pedagogisch-didactisch klimaat 
en het schoolklimaat; en 
d.   het zorg dragen voor de veiligheid 
op school, bedoeld in artikel 4c. 

                                                 
1 In deze bijlage zijn de voorschriften gebaseerd op de Wet op het primair onderwijs (WPO). 
Voor de andere sectoren geldt een vrijwel identieke invulling. Zie hiervoor de volgende 
wettelijke bepalingen: art.21 WEC, art.24 WVO, art. 15 WPO-BES en art.50 WVO-BES 



 
 
 

 

  
 

Schoolplan oud Schoolplan nieuw 
 
 
 
 
 
3. Het personeelsbeleid, voor 
zover dat in het schoolplan tot 
uitdrukking wordt gebracht, omvat in 
elk geval maatregelen met betrekking 
tot het personeel die bijdragen aan de 
ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid, alsmede het 
document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding, bedoeld in artikel 30 
WPO. 
 
 
 
 
 
4. Het beleid met betrekking tot 
de bewaking en verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs omvat in 
elk geval: 
a. de wijze waarop het bevoegd 
gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt 
gerealiseerd; 
b. de wijze waarop het bevoegd 
gezag vaststelt welke maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit nodig zijn; 
en 
c. maatregelen en instrumenten 
om te waarborgen dat het personeel 
zijn bekwaamheid onderhoudt. 

Bij de beschrijving van het 
onderwijskundig beleid wordt tevens 
het schoolondersteuningsprofiel 
betrokken. 
 
3.      De beschrijving van het 
personeelsbeleid omvat in elk geval: 
a.    het voldoen aan de eisen van 
bevoegdheid en de wijze waarop de 
bekwaamheid wordt onderhouden; 
b.    het document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding, bedoeld in artikel 30 
WPO; 
c.    de maatregelen met betrekking tot 
het personeel die bijdragen aan de 
ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid; en 
d.    het pedagogisch-didactisch 
handelen van het onderwijspersoneel.  
 
4.     De beschrijving van het stelsel 
van kwaliteitszorg omvat in elk geval 
het zorg dragen voor: 
a.     het bewaken dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen en dat het onderwijs 
wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in 
artikel 8 eerste lid WPO mede met 
behulp van het leerling- en 
onderwijsvolgsysteem, bedoeld in 
artikel 8 zesde lid WPO; en 
b.       het vaststellen welke 
maatregelen ter verbetering nodig zijn. 

 



 
 
 

 

  
 

Bijlage 2: Uitwerking van de onderdelen van het schoolplan 
 
Lid Standaarden Wettelijk minimum Eigen aspecten van kwaliteit 
1 Geen corresponderende standaarden Is beschreven hoe de school omgaat met sponsorgelden? - 
2a OP 1 Aanbod 

OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(ook schoolondersteuningsprofiel) 
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

Is beschreven: 
- hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk maakt? 
- hoe het burgerschapsonderwijs is ingericht? 
- wat de school aanbiedt qua extra ondersteuning (in 
relatie tot het ondersteuningsprofiel)? 
- hoe de school de leerlingen volgt? 
- welke onderwijstijd de school hanteert? 
- hoe de school omgaat met taalachterstanden? 
- welke vakken de school aanbiedt? 
- hoe de school omgaat met kerndoelen en 
referentieniveaus? 
- bij andere voertaal dan Nederlands: hoe de school 
daarmee omgaat? 
 

- 

2b OP 3 Didactisch handelen 
Elementen uit 2a voor zover het gaat om 
zaken die de wettelijke voorschriften 
ontstijgen 

- Welke eigen ambities heeft de school voor 
het onderwijsprogramma? 

2c SK 2 Pedagogisch klimaat Is het schoolbeleid over het pedagogisch-didactisch 
klimaat en het schoolklimaat beschreven? 
 

Welke eigen ambities heeft de school voor 
het pedagogisch-didactisch klimaat en het 
schoolklimaat? 

2d SK 1 Veiligheid Zijn het veiligheidsbeleid, de monitoring van de veiligheid 
en de coördinatie van het anti-pestbeleid beschreven? 

Welke eigen ambities heeft de school op 
het gebied van de veiligheid? 

3a KA2 Kwaliteitscultuur Is beschreven hoe de school zorgt voor bevoegd en 
bekwaam personeel? 

- 

3b Geen corresponderende standaarden - Hoe zet men het personeelsbeleid in om 
de onderwijskundige ambities te 
ontwikkelen en te verwezenlijken? 

3c SK 2 Pedagogisch klimaat 
OP 3 Didactisch handelen 

Is beschreven wat de school op pedagogisch-didactisch 
vlak van de leraren verwacht? 

Welke ambities heeft de school met het 
pedagogisch-didactisch handelen van de 
leraren? 

3d Geen corresponderende standaarden Is het beleid over evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de schoolleiding beschreven? 

- 



 
 
 

 

  
 

Lid Standaarden Wettelijk minimum Eigen aspecten van kwaliteit 
3e KA3 (Alleen (v)so en vo!) Is beschreven hoe de leerlingen invloed hebben op het 

personeelsbeleid? 
Welke eigen ambities heeft de school voor 
leerlingenparticipatie? 

4a OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding  
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 
OR 3 Vervolgsucces 
KA 1 Kwaliteitszorg 
KA 2 Kwaliteitscultuur 
KA 3 Verantwoording en dialoog 

Is beschreven hoe de school monitort of het onderwijs zo 
is ingericht dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen 
ontwikkelen en het onderwijs op hun behoeften is 
afgestemd? 

 

4b KA 1 Kwaliteitszorg 
KA 2 Kwaliteitscultuur 
KA 3 Verantwoording en dialoog 

Is beschreven hoe de school verbetermaatregelen 
vaststelt als daar aanleiding toe is? 

 

 
 


