
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In het Leertraject Strategisch Toezicht staan strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht 
centraal. In het leertraject komen actuele vraagstukken en strategieontwikkeling aan bod in relatie tot een 
voortdurend veranderende maatschappelijke context. 
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Academie voor Toezicht: Leertraject Strategisch Toezicht 

Hoe ziet het leertraject eruit? 
Praktische informatie: 
•  Duur: 7 maanden; 9 dagen verdeeld over 3 maal een tweedaagse
(incl. avond), 2 dagen tussendoor en een slotbijeenkomst.
•  Groepsgrootte: 15
•  Locatie: tweedaagse bijeenkomsten in conferentieoord, verder in
omgeving Utrecht of Den Haag.
•  Aanvullende studietijd (ongeveer 0,5 dag per week):

• zelfstudie en voorbereiding bijeenkomsten
• leer/werkcontact met collega deelnemer(s) ter beeldvorming 

en beweging creëren in een inspectie
• reflectie op eigen handelen en voortgangsgesprekken.

•  Literatuur: Reader Strategisch Toezicht en diverse artikelen.

O pzet: 
Voorafgaand aan het traject is er een intakegesprek met de 
programmaleiding over je visie op de ontwikkeling van jouw 
inspectie en jouw eigen rol en mogelijkheden daarbij. Samen 
komen we tot de conclusie of het leertraject past bij jouw fase van 
je loopbaan. 

Het traject richt zich op het versterken van je eigen visie op 
inspectieorganisaties en jouw vermogen bij te dragen aan hun 
ontwikkeling. Daartoe nodigen we visionaire sprekers en 
deskundigen uit  hun visies en ervaringen met ons te delen. Maar 
beweging creëren in een organisatie leer je niet vanuit de theorie. 
Een belangrijk deel van het traject bestaat daarom uit het in 
groepsverband werken in en aan de praktijk. Dat kan je eigen werk 
zijn – als het zich leent voor verdere innovatie van toezicht. Of het 
bestaat uit  de beeldvorming en het beweging creëren bij een 
inspectie die zich daarvoor heeft aangemeld. Vanuit deze opzet 
wordt een actieve bijdrage en behoorlijke inzet verwacht van de 
deelnemers. De begeleiders, docenten en het alumni netwerk TIN 
(Toezicht Innovatie Netwerk) ondersteunen de beweging die zij 
maken. Al doende verdiep je je vermogen om kritisch te denken en 
te begrijpen wat er speelt , en vooral de goede beweging te maken. 

De afsluiting van het traject vindt plaats tijdens een bijeenkomst 
waarin de bereikte resultaten en bevindingen worden gedeeld met 
de Inspectieraad, bureau Inspectieraad, het TIN en eventuele andere 
genodigden. 

Wat is de opbrengst voor de deelnemer? 
Deelnemers aan dit  leertraject hebben van zichzelf al veranderdrang. 
Het leertraject bouwt hierop door en versterkt jouw visievorming, 
verandervermogen, interventierepertoire en positionering. Je verkent 
nieuwe toezichtvelden en ontwikkelt meesterschap in een creatieve 
benadering van strategische vraagstukken en innovatieve 
programma’s/ projecten. Daarbij bouw je een netwerk op met 
collega’s in vergelijkbare rollen binnen hun organisatie. 

Bekwaamheden: 
• reflecteren op je eigen professionele functioneren en op dat van de 
organisatie;
• vanuit contextuele en situationele benaderingen strategisch
toezicht(beleid) ontwikkelen;
• multidisciplinaire, complexe toezichtprocessen realiseren in een
politiek-maatschappelijk gevoelige context;
• processen initiëren en beweging creëren in een omgeving waarin
nieuwe methoden en werkwijzen een kans krijgen.

Wat is de opbrengst voor de organisatie? 
(Oud)Deelnemers dragen bij aan nieuwe effectieve aanpakken van 
strategische toezichtvraagstukken, zowel sectorspecifieke als 
sector overstijgende. In het leertraject is er volop ruimte voor 
dialoog en uitwisseling tussen verschillende inspecties. 

Deelnemers die al stevige programma’s of opgaves onder handen 
hebben, kunnen hun eigen werk meenemen. Het leertraject kijkt 
mee en stimuleert om het eigen werk innovatiever op te zetten en 
duurzame veranderingen te realiseren. 

Daarnaast is het voor de inspecties die een deelnemer leveren 
mogelijk hun inspectie(onderdeel) aan te dragen voor een 
innovatie-impuls. Een groepje deelnemers (waaronder de eigen 
medewerker) kijkt kritisch naar de status en ontwikkeling van de 
inspectie. Op basis daarvan geeft het groepje feedback aan de 
inspectie. In overleg met de inspectie bepalen ze waar en hoe ze de 
beoogde beweging kunnen initiëren of versterken.  

De deelnemers koppelen hun dilemma’s en bevindingen terug 
tijdens de slotbijeenkomst. Daarmee dragen ze bij aan de 
gemeenschappelijke toezichtvernieuwing van de samenwerkende 
rijksinspecties. 

Voor wie is het bestemd? 
Dit leertraject is voor ’medewerkers van rijksinspecties die 
veranderingen in de organisatie dragen en willen versnellen, die 
initiatiefrijk zijn, en over kritisch denkvermogen en lef 
beschikken. 
Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor de 
ontwikkeling van strategisch toezicht. Dit houdt in dat zij t ijdens 
en na afloop van het leertraject actief onderdeel uitmaken van het 
TIN en dat zij binnen hun eigen inspectie een proactieve houding 
hebben en bijdragen aan de innovatie van toezicht. Dit wordt 
onder andere zichtbaar door openheid, leiderschap, 
omgevingsbewustzijn en creativiteit . 

Hoe kun je inschrijven? 
De inschrijving loopt via de (MT’s van de) inspecties. 
Bij vragen kun je contact opnemen met Bureau 
Inspectieraad:
info@inspectieraad.nl 
www.rijksinspecties.nl 
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