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Hierbij sturen wij u de ‘Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850
urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs’.
Samenvatting
Uit de onderzoeken blijkt dat zowel in het middelbaar beroepsonderwijs als het voortgezet onderwijs de
urennormen in het schooljaarjaar 2005/2006 niet overal worden nageleefd. De rechtmatigheid was
niet in het geding, maar wel de kwaliteit van het onderwijs. Er werd vooral ondoelmatig
geprogrammeerd.
Gezien de aard van de onderzoeken zullen we geen sancties over de afgelopen periode opleggen. De
inspectie geeft prioriteit aan de controle op de naleving van de urennormen. Behalve reguliere
kwaliteitsonderzoeken bij onderwijsinstellingen zal de inspectie, samen met de Auditdienst van OCW,
in het schooljaar 2006/2007 ook een onaangekondigd extra onderzoek uitvoeren. Tevens wordt de
accountantscontrole verscherpt in het middelbaar beroepsonderwijs. De inspectie meldt niet-naleving
van de urennormen in het studiejaar 2006/2007 aan de minister. Daarna zullen we zo nodig sancties
opleggen.
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Gezien de bevindingen van de onderzoeken heb ik op 7 september 2006 ook een brief over de naleving
van de urennormen aan alle onderwijsinstellingen in respectievelijk het middelbaar beroepsonderwijs
en het voortgezet onderwijs gestuurd. Deze twee brieven hebben we bijgevoegd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mede namens de minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

De staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,

Maria J.A. van der Hoeven

Bruno Bruins
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