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Visie interne audit 
 
 
Waarom 
Als je, zoals Stad & Esch dat wil, de beste school wilt zijn voor de leerlingen, dan moet je 
een manier vinden om te onderzoeken of de kwaliteit van het geboden onderwijs die ambi-
tie kan waarmaken. Een dergelijk onderzoek kun je op veel manier vormgeven, door een 
externe partij, door enquêtes enz. Stad & Esch kiest ervoor om dit door middel van een in-
terne audit te doen. 
 
Waarom kiezen we voor deze vorm 
1. Het past binnen de ontwikkeling van onze school als lerende organisatie 
2. Het past binnen de ontwikkeling van ‘leren van elkaar’ 
3. Het past binnen de ontwikkeling van elkaar feedback geven 
4. Het past binnen de ontwikkeling van het professionele gesprek 
5. Het past binnen de ontwikkeling van kwaliteitsborging 
 
 
Waartoe 
De doelen van de interne audit 
1. Het onderzoeken van de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van 5 standaard indi-

catoren 
2. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek komen tot het verhogen van de kwa-

liteit van ons onderwijs (verbeterpunten formuleren, acties bedenken en uitvoeren) 
3. Het borgen van een kwaliteitscultuur 
4. Het op gang brengen van het professionele gesprek 
5. Het  voorkomen van verrassingen bij een bezoek van de inspectie 
 
 
Wat 
Door het eerste jaar objectief in elke deelschool dezelfde meting uit te voeren krijgt elke 
deelschool een goed beeld van sterktes, ontwikkelpunten en stand van zaken. Aan de hand 
van deze opbrengst gaat het team bepalen aan welke facetten het wil gaan werken de ko-
mende periode. Door daar in de volgende audit een kijkrichting van te maken kan de 
voortgang in beeld worden gebracht. Auditoren richten zich op het onderwijskundig on-
derzoek, lesbezoekers gaan in koppels halve lessen bekijken en de resultaten hiervan te-
rugkoppelen naar de individuele docenten. De coach bewaakt de voortgang van het dag-
proces en is actief betrokken bij het proces ‘wat en hoe koppelen we terug’. Door deze in-
terne audit in te zetten ontstaat er eerst bewustwording in teams van de stand van zaken, 
daarna zal er een doorgaand ontwikkel- en groeiproces te zien zijn. 
 
 
Hoe 
Wie gaan de audit uitvoeren 
In principe willen we voor elke deelschool twee docenten trainen voor het doen van lesbe-
zoeken. Er zijn al een aantal docenten die de opleiding flitsbezoeken hebben gevolgd, te 
weten: Wijnie Lalkens, Niek Weeting, Wessel de Vries, Adri Braspenning, Janneke Broere, 
Mieke de Lange en Peter Faber. 
 
Voor het doen van lesbezoeken moeten nog mensen worden getraind vanuit de deelscho-
len VSO, vmbo onderbouw, theoretische leerweg, Lyceum onderbouw en Diever. Het ligt in 
de bedoeling om deze mensen intern een (korte) training te geven.  
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De auditoren opleiding is al gevolgd door Jessy van den Hoogen, Peter van der Veen, Ja-
nette Kroezen, Nelie Huls, Joyce Reith en Heddy Jansen. De auditoren kunnen in alle deel-
scholen de interne audit doen, hier hoeven momenteel geen extra mensen te worden op-
geleid. 
 
Zowel auditoren als lesbezoekers worden opgenomen in de Stad & Esch Academie. 
 
Hoe gaan we dit binnen school organiseren 
Elke deelschool voert één keer per twee jaar in één dag een audit uit. Deze dag wordt per 
deelschool opgenomen in de jaarplanner. De audit commissie bestaat altijd uit 8 personen: 
⋅ 2 auditoren (niet uit het eigen team) 
⋅ 2 lesbezoekers uit het eigen team 
⋅ 3 lesbezoekers uit andere teams 
⋅ de interne coach 
 
Het minimum aantal (halve) lessen dat bezocht moet worden is 20. 
 
De auditdag zelf 

8.15 – 11.55 uur Lesbezoeken lesbezoekers 
8.30 – 9.30 uur Gesprek met 4 à 6 leerlingen 2 auditoren 
9.45 – 10.45 uur gesprek met 4 a 6 docenten 2 auditoren 
11.00  – 12.00 uur Gesprek met deelschoolleider 2 auditoren 
11.55  – 12.25 uur Lunch  
12.25  – 14.30 uur Terugkoppeling docenten lesbe-

zoek 
Lesbezoekers 

12.30  – 13.30 uur Gesprek met leco(s) Auditoren 
14.30  – 15.30 uur Voorbereiding terugkoppeling 

team 
Auditoren & lesbezoekers & 
coach 

15.45  – 16.45 uur Terugkoppeling in team & DSL & 
directeur onderwijs 

Auditoren & lesbezoekers & 
coach 

 
 
 
  


