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Madalmaad: faktid ja arvud
• 17 miljonit elanikku
• 6700 algkooli
• 600 kooli 1400 keskhariduse osakonnaga
• 60 kutsekooli
• 36 rakenduskõrgkooli
• 18 ülikooli

• Haridusinspektsioon tegutseb alates 1801. aastast
• 528 täisajaga töötajat (220 inspektorit)
• Aastaeelarve 65 miljonit eurot



Haridussüsteem Madalmaades

Ülikooliharidus
(WO – 4 aastat Rakendus-

kõrgharidus
(HBO – 4 aastat) Kutsekeskharidus

(MBO – ½ kuni 4 aastat)

Ülikoolieelne 
haridus

(VWO – 6 aastat)

Kutsehariduseelne 
keskharidus

(VMBO – 4 aastat)

PT 
(praktika-

õpe)

Algharidus ja 
algharidus erivajadustega õpilastele (8 aastat)

SSE
(keskharidus 

eri-
vajadustega 
õpilastele)

SE
(algharidus 

eri-
vajadustega 
õpilastele)



Järelevalve põhimõtted
Kooli nõukogu
• Kooli nõukogu on eraõiguslik juriidiline isik, mida rahastatakse 

riigieelarvest
• Nõukogu vastutab lõppkokkuvõttes hariduse kvaliteedi eest
• Sel eesmärgil järgib ta poliitikat, mille eesmärk on tagada hariduse 

kvaliteet ja seda parandada
• Samuti tagab nõukogu usaldusväärse finantsjuhtimise

Inspektsioon
• Inspektsioon kontrollib, kas koolide nõukogud ja koolid tagavad hariduse 

kvaliteedi põhitasemel
• Ta tegutseb proportsionaalselt ja riskipõhiselt
• Inspektsioon teostab stimuleerivat järelevalvet: innustab koole edasi 

arenema, et ületada põhikvaliteet
• Nõukogu tasandil: kvaliteedi tagamine ja finantshaldus
• Kooli tasandil: neljas kvaliteedivaldkonnas
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Inspekteerimisraamistiku üldine ülesehitus
• Inspekteerimisraamistik koosneb viiest kvaliteedivaldkonnast, 

millel on mitu „kvaliteedistandardit”. 

• Tehakse selget vahet 
 riiklikel eeskirjadel põhinevate standardite
 ja muude „kvaliteediaspektide“ vahel.

• Hinded: hea, rahuldav, 
mitterahuldav, väga nõrk

• Üks raamistik erinevatele haridusliikidele
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Finants-
haldus

Õpilaste
tulemused

Kvaliteedi 
tagamine 

ja ambitsioon

Õppe-
protsess

-

Kooli sisekliima 
ja turvalisus



Raamistiku elemendid (standardid)
• Kognitiivsed 

saavutused
• Sotsiaalsed võimed

• Õppekava
• Õpilaste arengu 

jälgimine
• Õpetamine/didaktika
• Lisatugi

• Turvalisus
• Õpetamiskliima 

• Kvaliteedi 
tagamine

• Kvaliteedi-
kultuur 

• Aruande-
kohustus ja 
dialoog

Finants-
haldus

(nõukogu)

Õpilaste
tulemused

Kvaliteedi 
tagamine ja 
eesmärgid
(nõukogu)

Õppe-
protsess

Kooli sisekliima 
ja turvalisus

• Järjepidevus
• Otstarbekus
• Seaduslikkus



Inspekteerimise ettevalmistamine
• Inspektsioonil on palju teabeallikaid:

• õpilaste/üliõpilaste nimekirjad
• koolide rahastamine
• haridustulemused
• koolide suurus
• personali koosseis

• Nõukogud/koolid peavad esitama mitmeid dokumente:
• majandusaasta aruanne
• kooli tegevuskava (teatud tüüpi strateegiline kava)
• kooli tegevusjuhis (kooli lühiajaline tegevuskava)

• Inspektsioon kasutab seda teavet inspekteerimise 
ettevalmistamiseks
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Kooli inspekteerimine
• Intervjuu kooli nõukoguga
• Intervjuud koolide juhatuste ja spetsialistidega
• Intervjuud õpetajatega
• Intervjuud õpilaste/tudengitega 
• Intervjuud lastevanematega 
• Tundide jälgimine klassiruumis
• Kooli juhendamissüsteemiga tutvumine (paberil või arvutis)



Kolm koolide inspekteerimistüüpi

Tõendav inspekteerimine: 
teabe ja juhtimise

kontroll 

Ohtu sattunud
koolide kvaliteedi 

kontroll

Heade koolide 
vabatahtlik 

kontrollimine



Mida me teeme ohtu sattunud koolidega?

Ohtu sattunud koolide kvaliteedi kontroll
• Vähemalt põhistandardite täielik uurimine

• Tulemused
• Arenguperspektiivid
• Didaktika
• Turvalisus

• Selle alusel tehakse lõplik otsus
• väga nõrk
• ebapiisav 
• piisav



Puuduste kõrvaldamine
Inspekteerimisaruanne
• Korraldus puudused kõrvaldada: tulemused ühe aasta jooksul 
• Mida peaks paremini tegema? Mida tehakse õigesti? Mida saaks 

paremini teha? 
Aruandluskohustus sidusrühmade ees
• Kokkuvõtlik aruanne lastevanematele
• „Väga nõrkade“ koolide nimekiri meie veebisaidil
• Inspektsioon teavitab omavalitsust 
Inspekteerimiskava
• Üks või kaks kohtumist nõukogu ja kooli direktoriga (kokku 

lepitud) puuduste kõrvaldamise meetmete ja parandusmeetmete 
teemal

Uus kontroll ühe aasta pärast
• Vähemalt põhistandardite kontrollimine



Inspekteerimisaruanne
• Pärast iga inspekteerimist ja vastavat otsust esitatakse aruanne
• Aruande koostab (juhtiv)inspektor
• Aruanne on mõeldud koolile (ja nõukogule), et aidata neil 

kvaliteeti parandada
• Lastevanemate jaoks koostatakse kokkuvõte lihtsamas keeles
• Iga aruanne koosneb 3 osast:

• mis läheb hästi; 
• mida saaks paremini teha (innustamine normi ületamiseks);
• mida peaks paremini tegema? (ebapiisavad osad).



Mida me avaldame?
Nõukogu/kooli tasandil
• Kord nelja aasta jooksul toimuva inspekteerimise aruanne kooli 

nõukogule (mainides koolide tõendavaid inspekteerimisi)
• Hea kooli inspekteerimise otsus
• Ohtu sattunud kooli inspekteerimise otsus

Üldisel tasandil
• Hariduse iga-aastane olukord
• Hariduse iga-aastane rahaline olukord
• Mitmesugused aruanded päevakajaliste teemadel,

nt keeleõppe, kodanikuõpetuse jne kohta.



Tänan tähelepanu eest!


