
46 Bezoek met een opdracht

Het Handboek Audits van Edudelta bevat een serie nuttige aanwijzingen voor auditoren. 
Auditoren worden primair geselecteerd op hun vaktechnische deskundigheid, maar 
omdat het in audits gaat om meer dan ‘het checken van vaktechnische zaken’, zijn ook 
de sociale vaardigheden van een auditor belangrijk. Het handboek geeft de volgende 
aandachtspunten voor auditoren. 

Maak je positie duidelijk
Maak als auditor duidelijk wat je positie is, wat je komt doen en vooral wat je niet 
komt doen. Leg uit dat het er niet om gaat het systeem (en de verantwoordelijken) 
te torpederen en koste wat kost afwijkingen te vinden. 

Wees niet vooringenomen
Een van de valkuilen van een auditor is vooringenomenheid en kijken vanuit het 
eigen referentiekader. Men denkt de situatie te kennen en verliest daardoor zijn 
onbevooroordeelde instelling. 

Wees attent op beïnvloeding 
De auditor en de beoordeelde hebben vaak veel gemeen en herkennen veel bij elkaar. 
Dat brengt het risico met zich mee dat het gesprek een ‘vriendschappelijk’ karakter 
krijgt, waardoor zij elkaar onbewust beïnvloeden. Probeer dat te voorkomen.

Zorg voor afstemming binnen het team en met de instelling
De school heeft recht op een deskundige aanpak van de beoordeling. Daarom maakt het 
auditteam vooraf afspraken over de taakverdeling en maakt zij deze afspraken bekend 
aan de school/betreffende medewerkers. Houd als auditteam onderling contact met 
elkaar, stem regelmatig af hoe de beoordeling verloopt.

 Tips voor auditoren
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Wees attent op incidenten
Tijdens de audit kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen, die de beoordeling 
een plotselinge wending geven. Het kan noodzakelijk zijn het programma daarop aan 
te passen, contact te zoeken met de leiding van de school of met de beleidsadviseur 
Kwaliteitszorg en Examens. Overleg met elkaar en met de leiding van de school 
wanneer zich zo’n incident voordoet.

Rapporteer ter plaatse voor het bezoek is afgelopen
Reserveer op de bezoekdag tijd voor een teambespreking (over de bevindingen), zodat 
er zo nodig nog tijd is om aanvullende informatie te vragen of aanvullend onderzoek 
te doen.

Informeer de schoolleiding in de slotbespreking over de bevindingen, maar vertel 
ook welke onderdelen niet zijn beoordeeld. Tijdens de slotbespreking mag de leiding 
de bevindingen becommentariëren, maar beperk discussies. De leiding zal straks in 
het rapport weliswaar nieuwe details aantreffen, maar het is niet de bedoeling dat er 
verrassingen in staan.

Wees zakelijk in je kritiek
Maak door je gedrag tijdens het bezoek duidelijk dat je in staat bent zakelijke en niet-
zakelijke programmapunten van elkaar te scheiden. Hierdoor creëer je ruimte om 
zakelijke, dus acceptabele kritiek te leveren.

Zorg ervoor dat je standpunten worden geaccepteerd
Gelijk hebben is goed, gelijk krijgen is beter. Zorg ervoor dat je bevindingen aan het 
einde van het bezoek duidelijk zijn en, als het enigszins kan, zijn geaccepteerd. Bij een 
negatief standpunt zal men het lang niet altijd met je eens zijn, maar dat hoeft ook niet. 
Leg uit dat je geen conclusies trekt, maar uitsluitend bevindingen rapporteert en dat het 
College van Bestuur conclusies zal trekken op basis van het rapport en het verbeterplan/
plan van aanpak.




