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De kracht van visitatie 
 
Visitatie in het voortgezet onderwijs is inmiddels redelijk ingeburgerd. De manier waarop visitatie als 
instrument van kwaliteitszorg zich procesmatig voltrekt, is genoegzaam beschreven en in praktijk 
gebracht. De ervaring leert dat visitatie een zeer krachtig instrument is. Maar waaraan ontleent het 
eigenlijk die kracht, wat zijn de kritische succesfactoren? In dit artikel zoeken drie 
ervaringsdeskundigen op het gebied van visitatie verklaringen. 
 
Visitatie in het voortgezet onderwijs geldt als een aanduiding voor een cluster van variaties op een 
thema (Horsman & Langedijk; Tjio & Horsman). We kennen onder meer collegiale visitatie binnen 
een kring van elkaar reeds kennende schoolleiders, collegiale visitatie via open inschrijving, visitatie 
als opdracht aan externe experts, visitatie op het niveau van leidinggevenden alleen of juist 
schoolbreed dan wel gericht op secties van bepaalde vakken. Er zijn allerlei varianten waarin men 
bij elkaar op bezoek gaat, met de bedoeling om de school een spiegel voor te houden. Welke 
protocollaire plichtplegingen men daarbij in acht dient te nemen, hoe de juiste volgorde der dingen 
is, wat wel mag en wat vooral niet – het is intussen een en andermaal beschreven. 
Alom wordt visitatie geprezen als ‘krachtig en bruikbaar’, ‘een groot goed’, ‘uitermate boeiend en 
leerzaam’ (zie bijv. het themanummer van Q-vijver over collegiale visitatie). Waarom visitatie mag 
bogen op deze loftuitingen, wordt amper ontsluierd. Ook wij ervaren keer op keer wat visitatie 
losmaakt in een school. Analyserend en reflecterend kwamen we tot verschillende factoren die een 
rol spelen. 
 

SCO Lucas in Den Haag en CVO Rotterdam hebben in 2005-2006 visitaties uitgevoerd op acht 
scholen voor voortgezet onderwijs. In 2006-2007 vinden tien visitaties plaats: vijf scholen van CVO 
Rotterdam en vijf scholen van SCO Lucas. De visitatiecommissies bestaan uit een voorzitter, een 
secretaris en circa vier leden. Deze zijn in principe allen werkzaam op één van de scholen of het 
bestuursbureau van CVO Rotterdam of SCO Lucas. Wanneer de betrokkenen na 2006-2007 nog 
steeds tevreden zijn over de resultaten, worden de collegiale visitaties onderdeel van de vierjarige 
beleidscyclus op de VO-scholen van CVO en SCO Lucas. 
Een bestuursoverstijgende werkgroep is verantwoordelijk voor de werkwijze, de instrumenten, de 
uitvoering en de evaluatie. Het project wordt ondersteund door de Besturenraad. De Inspectie van 
het Onderwijs staat positief tegenover de visitaties en zorgt ervoor dat planning en inhoud van haar 
schoolbezoeken aansluit op de collegiale visitaties.  

 
Kritische procesfactoren  
Voor een goed verloop van een visitatie, is het van belang dat intenties en spelregels over een weer 
helder zijn en in acht genomen worden. Dit betekent: 
- de te visiteren school treedt op als zelfbewuste opdrachtgever van de visitatiecommissie 
- de zelfbewuste opdrachtgever stelt zich kwetsbaar op en beleeft dit als openstaan voor 

nuttige en zinvolle feedback van een critical friend 
- de kwaliteit van een visitatie is gediend bij een scherpe formulering van het doel, een 

opdracht aan de commissie 
- de commissie treedt op als zelfbewuste en prudente opdrachtnemer die de intenties van de 

opdrachtgever en diens voorbereiding respecteert, en vertrouwelijkheid betracht ten aanzien 
van alles wat er tijdens de visitatie omgaat; 

- de te visiteren school investeert in de kwaliteit van de voorbereiding en het proces, de 
visitatiecommissie investeert in een degelijk advies en daarmee in een tevreden 
opdrachtgever. 

 
Essentieel is dat een visitatie geen beoordeling is, maar een spiegel die wordt voorgehouden. Het 
beeld in de spiegel is in de eerste plaats opgebouwd uit feiten en indrukken die zijn opgedaan door 

mailto:avdmeij@scolucas.nl


de bestudering van de zelfevaluatie en in de tweede plaats uit informatie en indrukken die zijn 
verkregen uit de gesprekken met de panels tijdens het visitatiebezoek. De commissie zegt in haar 
eindverslag als het ware: “Dit waren jullie vragen, dit hebben we aangetroffen en hier is ons beeld 
daarvan. Ons is een aantal zaken opgevallen en wij zetten dat in samenhang neer. We stippen die 
zaken aan die ons cruciaal lijken voor de schoolontwikkeling en we verbinden daar – voorzichtig en 
vanuit de wetenschap dat we veel niet gezien en gehoord hebben en dat de foto er over een half 
jaar heel anders uit kan zien – een aantal conclusies en adviezen aan. Die dragen we nu aan jullie 
over, zodat jullie er je voordeel mee kunnen doen. In het nagesprek horen we graag terug of het 
beeld overeenkomt met het eigen beeld. En we zijn we benieuwd of de adviezen bruikbaar waren.” 
 
Het is evident dat er door de commissie op basis van eigen waarden en oordelen keuzes gemaakt 
worden in de vraagstelling en de ordening van indrukken. Zij legt haar eigen accenten bij de manier 
waarop de thema’s worden aangevlogen, in de toon van de eindpresentatie, de woordkeus in het 
verslag. We weten immers dat objectiviteit niet bestaat en dat er altijd sprake is van een impliciet 
oordeel. Waar het op aankomt, is de intentie van de commissie, die zich wil baseren op feiten en de 
eindbalans zo lang mogelijk wil uitstellen, teneinde een open mind te houden en zoveel mogelijk te 
zien en te horen. 
Andere kritische procesfactoren liggen in de sfeer van transparante verhoudingen. We noemen er 
een paar: 
- er is maar één eigenaar van het rapport en dat is de schoolleiding. Zij weegt het gewicht van 

beeld, conclusies en adviezen in het rapport en besluit met wie zij de inhoud ervan wil 
delen. Het rapport ligt dus niet automatisch op de bestuurstafel, bij inspectie of MR; 

- er is helderheid over bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen van de leden van de 
visitatiecommissie; 

- er zijn duidelijke procedures voor de diverse stappen in het traject, van intakegesprek tot en 
met het nagesprek met de schoolleiding; 

- er is een duidelijke monitoring van het project als geheel door een werkgroep van 
schoolleiders die samen met de projectleiding de uitgangspunten, kwaliteitszorg en 
evaluatie van de visitaties volgt en bewaakt. 

 
Goed proces leidt tot leren 
Een goed geleid proces is op zich geen garantie voor succes, maar het is wel een belangrijke 
voorwaarde voor het bereiken van allerlei leereffecten. De schoolleiding van de opdrachtgevende 
school leert al werkend aan de zelfevaluatie en in de worsteling met de focus van de visitatie: Waar 
gaat het nu echt om in onze school? Opvallend was de uitspraak van een aantal schoolleiders: bij 
het inspectiebezoek komen de vragen van de andere kant, nu gaat het om je eigen vragen; het 
dwingt je om naar jezelf te kijken en ook naar wat niet zo goed gaat. 
Ook de visitatiecommissie leert volop. Alle voorzitters bevestigen de relevantie van het zelf visiteren 
voor de eigen beroepsuitoefening als leidinggevende: het leren goede vragen stellen, vanuit andere 
omgeving naar jezelf kijken, het zakelijk kennis nemen van hoe een school met zijn problemen 
omgaat en wat je daar voor kunt betekenen. Naast relativering van de eigen situatie is er de 
herkenning bij de ander van patronen uit de eigen situatie. 
 
Oog voor de psyche  
Aan het eind van het panelgesprek met beginnende docenten vraagt de commissievoorzitter of er 
nog dingen gezegd moeten worden die nog niet zijn gezegd. Twee jonge, enthousiaste vrouwen 
kijken elkaar aan en draaien enigszins op hun stoel. Als visitator weet je dan: nu komt het! En ja 
hoor, de vrouwen pakken hun kans en vertellen wat hun dwars zit in het frustrerende gedrag van de 
afdelingsleiding. 
Zo zijn er tal van voorbeelden aan te dragen van situaties waarin tijdens een panelgesprek opeens 
een verdichting lijkt te ontstaan in de intensiteit. Het ritme verandert, de ademhaling versnelt, de 
oogopslag verraadt attentie en ook de rest van het lichaam laat zien dat spieren worden gespannen. 
Duidt dit op weerstand, of juist op verhoogde betrokkenheid? Valt er een kwartje of gaat er een luikje 
open? Lichaamstaal spreekt boekdelen. Kennelijk gebeurt er iets waardoor de lopende logica van 
de zinnen over en weer wordt doorbroken. Wat vanzelfsprekend leek, leidt door een enkele vraag 
opeens tot zwijgen. Soms worden zaken op scherp gezet, op andere momenten wordt geen 
genoegen genomen met het antwoord op het eerste waarom en is een tweede en zelfs derde 
waarom nodig om te weten wat de eigenlijke reden is van de stand van zaken. Verrassend genoeg 
blijken sommige antwoorden ook voor haar articulator zelf een verrassing te bevatten. Woorden 
verliezen hun vanzelfsprekende betekenis, blijken polyinterpretabel of suggereren een evidentie die 



bij nader doorvragen veel minder stellig blijkt te zijn dan waar ze eerst voor werd aangezien. 
Geheide oordelen worden tot wankelen gebracht, nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden 
wordt geboren. Een goede vraag suggereert een contrast of een alternatief op een moment dat dat 
het laatste is waar men aan zou denken. En een goed gesprek creëert een ruimte van intimiteit 
waarin zaken aan de orde komen waarvoor tot dan geen plaats of aandacht was. 
 
Goede vragen en opschorten van oordeel 
Dat is inderdaad een van de belangrijkste kritische succesfactoren voor een geslaagde visitatie: het 
stellen van de goede vragen en het opschorten van het oordeel tot het moment van de eerste 
conclusies er is en, daarna, het schriftelijk advies, het rapport. Tot dat moment ligt het accent op het 
verzamelen van informatie door middel van vragen naar: 
- de feiten: hoeveel van dit en hoe vaak van dat? 
- het waarom: hoe komt het dat …? 
- de beleving: hoe voelt het? 
- de mogelijkheden: welke opties zijn er? 
- de handelingen: wat heb je gedaan? 
- de doelrealisering: wat heb je bereikt? 
Psychologisch zit er altijd een belangrijk moment in de switch van de ene categorie vragen naar de 
andere categorie. Een belangrijke switch is de overstap van feitenvragen naar waaromvragen. Om 
iets te begrijpen van de stand van zaken die je als visitator wordt voorgelegd, kan het nuttig zijn om 
inzicht te hebben in het waarom van die feiten. Waaromvragen dienen ertoe om dat aan het licht te 
brengen.  
Nu komen waaromvragen gemakkelijk over als bedreigend, als een eis om verantwoording. Dit 
probleem is te omzeilen door de waaromvraag te omgeven met enige ‘redundantie’, zoals 
bijvoorbeeld in de formulering: wat was jullie overweging om dit indertijd zo te doen? Door 
vervolgens opnieuw een waaromvraag te formuleren als reactie op het antwoord op de eerste 
waaromvraag, krijg je een beter beeld. Het antwoord op de derde waaromvraag is vaak het echte 
antwoord, dat wil zeggen het antwoord waarin de bevraagde iets van zijn zichzelf prijsgeeft wat niet 
aan het licht zou zijn gekomen als er eerder was gestopt en wat vaak de kern is van de zaak. 
 
Moraliteit 
Een school legt in een visitatie een knelpunt open en bloot op tafel. Het getuigt dan ook van moed 
en professionaliteit wanneer een school zich open stelt voor visitatie. In het Engels heet het zo mooi: 
to offer your throat to the wolf. Het is bijzonder wanneer een school zich kwetsbaar opstelt, maar dat 
loopt alleen goed af wanneer de ‘wolven’ zich gedragen. De grondhouding van de commissieleden 
moet te karakteriseren zijn als: open, onbevooroordeeld, gericht op feiten, dienstbaar aan de school, 
vertrouwend, verantwoordelijk, onderzoekend, nieuwsgierig, verwonderd. Alleen dan ontstaat een 
sfeer waarin ieder zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt en waarin het rapport van de collegiale 
visitatie geaccepteerd wordt. 
 
Onbevooroordeeld spiegelen 
Uiteraard hebben visitatoren een persoonlijke opvatting over onderwijs, maar zij moeten zich tijdens 
een visitatie ervan bewust zijn dat het hún opvattingen zijn, gebaseerd op hun ervaringen met hun 
leerlingen en hun collega’s. Visitatoren hoeven hun opvattingen niet aan de kant te zetten, maar wel 
tijdelijk in de ijskast. 
De leden van de panels hebben de ene keer vragen over het hoe en waarom achter het handelen 
van de schoolleiding; de andere keer hebben ze uitgesproken meningen die zij soms wel en soms 
niet baseren op feiten. Dat kan onderling strijdig zijn. Het is aan de commissie om zakelijk de 
consistentie of het gebrek daaraan weer te geven. Een oordeel over wat goed of slecht is, of wie wel 
of geen gelijk heeft, is niet aan de orde. De commissie houdt de school een spiegel voor. Dat is iets 
anders dan aangeven wat de mening van de commissieleden was. In de rapportages van de 
visitaties worden de feiten weergegeven: de inbreng en de meningen van de panelleden worden 
beschreven. Zo komen onderlinge overeenkomsten, samenhang en tegenstellingen aan het licht. De 
schooldirecties kunnen naar aanleiding van het rapport aan de slag. Onjuiste feiten weerleggen, hun 
visie of hun strategie aanpassen aan meningen van leerlingen of docenten. 
 
Onderzoekend 
Een succesvolle visitatie kenmerkt zich door een actieve, onderzoekende instelling van de 
visitatiecommissie. Elk goed panelgesprek is een exempel van de stelling dat het stellen van de 
goede vragen ter plekke al tot nieuwe inzichten leidt. De commissieleden voeren de gesprekken op 



zo’n manier dat de panelleden voelen dat hun inbreng ertoe doet, dat zij serieus worden genomen 
en gewaardeerd maar dat niets vanzelfsprekend is. Alleen dan worden zij gescherpt in hun denken 
en handelen en ze gaan geïnspireerd de deur uit. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Wat kunnen we, het voorgaande overziende, hier nu van leren? We doen enkele eerste suggesties. 
In het voorgaande zal doorklinken dat visitatie een eigen klimaat kent, dat gekenmerkt wordt door 
noties als vertrouwen, veiligheid, ontvankelijkheid, egovrije interesse, openhartigheid, commitment 
en zelfs compassie. Het zijn inderdaad dit soort essentiële kenmerken die maken dat visitatie een 
eigen cultuur heeft die niet samen valt met de cultuur waarin de inspectie opereert. Immers, de 
inspectie treedt niet op als critical friend die op jouw verzoek en vanuit jouw opdracht, jou bevraagt 
en alleen al daardoor verder brengt. De culturele context van het inspectiebezoek is die van extern 
toezicht vanuit publiek belang en met het oog op publieke verantwoording. 
Op zich is er niets mis met het feit dat sprake is van twee verschillende culturen. Het betekent wel 
dat terughoudendheid nodig is als het gaat om het verbinden van die twee, hetgeen één van de 
principes is van het nieuwe, proportionele toezicht van de Onderwijsinspectie. 
Voor visitaties geldt bij uitstek het motto: het proces is het product. Wie meent dat het verslag van 
de visitatie datgene is wat blijft nadat alle opgewaaide stof is neergedaald, miskent de betekenis van 
opwaaiende stof. Die stofwolk is geen onaangenaam bijproduct dat zoveel mogelijk geëlimineerd 
moet worden. Het hoort er juist bij en is er onderdeel van. Panels die elkaar op de gang spreken, 
deelnemers aan panels die na het gesprek even moeten nakaarten, het hoort er allemaal bij. Sterker 
nog: zelfs een uitstekend verslag/rapport is niet in staat te corrigeren wat tijdens het bezoek en 
onderzoek ter plekke is blijven liggen of onvoldoende is opgepakt. 
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