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R9.2  email onderwijsinspectie dd. 6 maart 2019  
 
 
Geachte heer Tamsma, 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 26 februari 2019. 
 
In uw brief vat u de kern van uw zorg als volgt samen: 
"Ik vraag mij af waar een kennis hebbende 'klokkenluider', die onweerlegbaar aantoont dat een 
validering van opleidingskwalificaties gemalverseerd is, terecht kan als dat niet de onderwijsinspectie 
is. Tussenliggende mails heeft u ook niet beantwoord. Een laatste respons (mevr. van Zuidam dd. 14 
april 2018) geeft aan dat u de kwestie slechts wilt beschouwen 'als relevante achtergrondinformatie 
voor onze thematische onderzoeken...' Toen was overigens het malverserende karakter van het 
proces pas embryonaal in beeld. Ik vraag mij in gemoede af of een validering als legaal kan worden 
geoormerkt als de procedure erheen bol staat van de misleidende en malverserende acties. Zoals 
onomstotelijk is aangetoond. Ik verzocht de VH deze validering ongedaan te maken. Daarop is niet 
adequaat gereageerd." 
 
Zoals wij eerder aan u hebben laten weten heeft de inspectie geen directe verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het overleg van de opleidingen waarnaar u in uw brief verwijst. De inrichting van het 
stelsel van lerarenopleidingen en de  bevoegdheden voor het kunstonderwijs, is een 
verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ik verwijs naar de 
mails van het loket van de onderwijsinspectie d.d. 6 maart en 15 mei 2018). De procedure voor het 
vaststellen van de landelijke opleidingsprofielen vastgesteld door de Vereniging Hogescholen. 
 
Bij de inspectie zijn ook geen signalen bekend dat de kwaliteit van kunstvakdocenten in het voortgezet 
onderwijs tekort schiet. 
 
Wij bevestigen hiermee opnieuw dat de inspectie hierin geen verantwoordelijkheid heeft. Om die 
reden verbinden wij geen gerichte toezichtactie aan uw informatie en beschouwen we de 
mailwisseling hierover als afgerond.  
 
Mocht u over nieuwe informatie beschikken die ons een andere blik op de situatie kan geven, dan kunt 
u ons die zeker toesturen. De inspectie zal deze informatie dan opnieuw beoordelen. 
 
U noemt uzelf klokkenluider. Mogelijk dat het huis voor de klokkenluiders iets voor u kan betekenen: 
https://huisvoorklokkenluiders.nl/. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Isabelle van Zuidam 
Loket Onderwijsinspectie 


