Academie voor Toezicht
Professie & Verdieping
In ‘Professie & Verdieping’ doet u een stapje terug uit de dagelijkse praktijk van het toezicht. Niet de
organisatie en de werkwijzen van uw eigen inspectie staan centraal, maar de gemeenschappelijke,
sectoroverstijgende kenmerken van ‘het’ toezicht en ‘de’ inspecties.
In een half jaar tijd komt u een aantal maal bijeen met collega-inspecteurs uit andere sectoren.
Tijdens deze dagen staan thema’s centraal die oproepen tot reflectie zoals risicosamenleving en
risicogericht toezicht, verticaal, horizontaal en intern toezicht, maatschappelijke lasten en baten van
toezicht en professionaliteit van de toezichthouder. Naast deze contactbijeenkomsten gaat u
tenminste twee keer met een collega uit een andere sector mee op inspectiebezoek. De gezamenlijke
bijeenkomsten en inspectiebezoeken met collega’s uit een andere sector verdiepen uw kennis van
het toezicht en geven beter zicht op uw eigen positie, wensen en mogelijkheden als professionele
beroepsbeoefenaar in uw werkveld.

Hoe ziet het leertraject eruit?
Praktische informatie:
•D
 uur: 		5 contactdagen met een doorlooptijd
van ± 6 maanden
• T ijd: 		
12.00 - 16.30 uur
• Groepsgrootte: 10-16
• Locatie:
omgeving Utrecht of Den Haag
• Aanvullende studietijd:
		 - ± 3 dagen voor de inspectiebezoeken met collega’s
(voorbereiding, uitvoering en afronding)
• L iteratuur:
		 - Velders, R. en Brunia, M., Begrippenkader rijksinspecties,
Inspectieraad, Den Haag, 2013
• Docent(en):
		 - Ronald Elte en Bernadette de Munk
Opzet:
5 plenaire contactdagen en een aantal inspectiebezoeken in
kleinere groepen.
In de eerste plenaire bijeenkomst wordt uitgebreid gesproken en
overlegd over de inrichting en de beoogde opbrengsten van
deelname aan inspectiebezoeken in andere sectoren van het
toezicht.
Tijdens de contactdagen is ruimte voor:
Reflectie vanuit een praktijksituatie op een thema uit het programma (inbreng
van een groepje deelnemers). Dat kan een onderwerp binnen het
programma zijn waarbij de groep het onderwerp uitwerkt en/of een
‘verbetervoorstel’ doet of een vrij onderwerp binnen het toezichtdomein waarbij de groep een aanzet geeft om te komen tot
vernieuwende toepassingen in het toezicht.
Reflectie op de bezoeken en meeloopdagen bij de andere inspectie (individuele
inbreng). U vat uw ervaringen van de bezoeken/activiteiten bij de
collega-inspecties samen en sluit af met conclusies en mogelijke
leermomenten. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor het
element ‘samenwerking’.

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?
De gezamenlijke bijeenkomsten in combinatie inspectiebezoeken
met collega’s uit een andere sector verdiepen uw competenties op
het gebied van toezicht en geven beter zicht op uw eigen positie,
wensen en mogelijkheden als professionele beroepsbeoefenaar in
uw werkveld. U bent zich bewust van en kunt werken met de
overeenkomsten en verschillen tussen uw eigen inspectie en die van
de andere deelnemers.
Bekwaamheden:
Tijdens het traject werkt u aan verschillende bekwaamheden.
U kunt:
•d
 e gemeenschappelijke, sectoroverstijgende kenmerken van
het toezicht en de rijksinspecties verwoorden en uitdragen
• e en heldere en onderbouwde actuele visie op toezicht en
handhaven verwoorden en uitdragen;
• r eflecteren op uw eigen professionele ontwikkeling;
•o
 p en in het werk van de inspecteur professionele verbindingen
leggen binnen en tussen in de inspectie(s) en andere
toezichthouders.

Wat is de opbrengst voor de organisatie?
Gedurende het traject wisselt u met collega’s uit andere inspecties
kennis en kunde en werkervaringen uit op het gebied van begrippen, methoden en waardes van de diverse inspecties. U maakt
daarbij gebruik van de praktijk- en sectoroverstijgende begrippen,
inzichten, theorieën,en methoden die u aangereikt krijgt in het
traject. U verrijkt uw eigen praktijkervaring en vergroot zo de
professionele bekwaamheid binnen uw organisatie en het vakmanschap om tussen de organisaties verbanden te leggen.

Voor wie is het bestemd?
Dit traject is bedoeld voor inspecteurs, toezichtmedewerkers of
handhavers uit het primair proces van de rijksinspecties met 3-5 jaar
ervaring.
De deelnemer die open staat voor verkennende ontmoetingen en
uitwisselingen met andere inspectiediensten/rijksinspecteurs. De
deelnemer die wil reflecteren op de eigen werkpraktijk in relatie tot
de werkwijzen van andere inspecties en toezichthouders. De
deelnemer die niet bang is om in plaats van antwoorden met vragen
naar huis te gaan.

Hoe kunt u inschrijven?
Voor meer informatie over data, kosten en voor inschrijven,
verwijzen wij naar onze site: www.rijksinspecties.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau Inspectieraad:
info@inspectieraad.nl.
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