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OMSCHRIJVING

Veranderend toezicht 1e druk is een boek van Gérard Zeegers uitgegeven bij Uitgeverij Pica. ISBN
9789492525147 Per augustus 2017 verandert de manier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt.
Met het nieuwe toezicht sluit de inspectie zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van besturen en
scholen; zij krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van hun eigen
onderwijskwaliteit.Met de nieuwe wettelijke kaders ontstaat ruimte. Ruimte om zélf goed onderwijs vorm
te geven en daar op eigen wijze verantwoording over af te leggen. Het geeft schoolbestuurders,
schoolleiders en leraren tegelijk een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten zorgdragen voor goed
onderwijs en hierin autonomer werken. Ze krijgen het vertrouwen van de inspectie, ook al ervaren ze dat
zelf niet altijd zo.Dit boek gaat over dit spanningsveld en beschrijft hoe vrijheid en verantwoordelijkheid
samen kunnen gaan. Aan de orde komen:- het nieuwe toezichtkader en de nieuwe werkwijze van de
inspectie (de belangrijkste wettelijke veranderingen);- de manieren waarop besturen en scholen voortaan
op (deels) eigen wijze verantwoording kunnen afleggen;- de mogelijkheden van zelfevaluatie en feedback
(de theorie en de praktijk).Veranderend toezicht is een pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en
vertrouwen. Het boek houdt schoolleiders en andere onderwijsprofessionals een spiegel voor en roept hen
op de ruimte die het nieuwe toezichtkader geeft met beide handen aan te grijpen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het veranderend toezicht brengt mee dat traditionele compliance plaats moet maken voor een nieuwe
variant.

01 04 05 02 03 Scherp toezicht Jaarrekening Overige gegevens Verslag van activiteiten Organisatie en
besturing 31 98 103 140 154 178 180 186 Prioriteit 1: Verkleinen ...

Veranderend toezicht. Het is belangrijk dat het onderwijs meegaat met zijn tijd en leerlingen leert wat zij
nodig hebben voor hun toekomst in de 21 e eeuw.
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