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 DANKWOORD

Zonder de medewerking van de kwaliteitszorgmedewerkers die we voor deze brochure 
hebben geïnterviewd, was dit boekje nooit tot stand gekomen. Matty, Leon, Nelleke, 
Annemarie, Dick, Sigrid Esther, Marjolein, Marloes, Joany en Dinet: heel erg bedankt 
voor jullie tijd, enthousiasme en openhartigheid.

Een speciaal woord van dank voor Rein ten Have. Rein zet zich vanuit verschillende 
functies al jaren in om netwerkvorming van medewerkers kwaliteitszorg te faciliteren 
en hun ontwikkeling te stimuleren. Rein, nu je echt met pensioen gaat zullen we jouw 
persoonlijke benadering missen. De manier waarop jij betrokkenheid bij mensen en 
inhoud altijd wist te combineren met een prettige manier van relativeren, is een 
voorbeeld voor ons allen. 

Dorothee Hoekstra en Arie Olthof, namens projectteam Leren verbeteren.
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1.1 Aanleiding voor deze brochure
Sinds kwaliteitszorg een zelfstandig taakgebied is geworden in het voortgezet onder
wijs, zijn er in de scholen medewerkers kwaliteitszorg op het toneel verschenen. Of 
beter gezegd: zijn er stafmedewerkers gekomen die kwaliteitszorg in hun taken pakket 
hebben. Sommige stafmedewerkers combineren kwaliteitszorg met andere taakgebieden, 
terwijl anderen zich exclusief aan kwaliteitszorg wijden. Daarnaast zijn er verschillen 
in het niveau van werkzaamheden: van administratiefuitvoerend – bijvoorbeeld 
ervoor zorgen dat de tevredenheidsonderzoeken tijdig worden uitgezet – tot 
adviserend op het niveau van bestuur en directie. ‘Medewerker kwaliteitszorg’ is dus 
een brede aanduiding: het gaat om stafmedewerkers die ten behoeve van bestuur, 
directie en docenten werkzaamheden verrichten in het kader van de kwaliteitszorg.

Deze variëteit vormt een belangrijke aanleiding voor deze brochure in de reeks van 
Leren verbeteren. Leren verbeteren is een project van de VOraad en de AOC Raad. 
Het ondersteunt schoolleiders, middenmanagers en bestuurders van risicoscholen 
en scholen met (zeer) zwakke afdelingen in het verbeterproces. Leren verbeteren zet 
hiervoor onder andere procesbegeleiders en adviseurs in op deze scholen. In hun 
contacten met de scholen krijgen deze procesbegeleiders en adviseurs te maken met 
medewerkers kwaliteitszorg. Zij constateren enerzijds dat deze medewerkers een 
belangrijke rol (kunnen) vervullen bij kwaliteitsverbetering, maar anderzijds dat hun 
positie in de organisatie niet overal even helder is. Door het portretteren van tien 
kwaliteitszorgmedewerkers hopen wij de variatie meer zichtbaar te maken en de 
positie van medewerkers kwaliteitszorg te verduidelijken.

Deze portretten vormen de hoofdmoot van de voorliggende brochure en bieden een 
mooi inkijkje in de ‘kwaliteitskeuken’ van het voortgezet onderwijs. Door middel van 
de portretten maken we kennis met een groep betrokken en deskundige mensen, die 
specifieke kwaliteiten meebrengen en inzetten voor mooier en beter onderwijs.

1.2 Opbouw van de brochure
Zo’n twintig jaar geleden waren er nog maar weinig scholen voor voortgezet onderwijs 
die een medewerker kwaliteitszorg in de gelederen hadden. Dat beeld is inmiddels 
volledig veranderd: op basis van onze waarnemingen hebben we de indruk dat 
inmiddels bijna alle scholen een medewerker kwaliteitszorg in huis hebben – met 
daarbij de kanttekening die we hierboven al maakten: ze zijn er in diverse soorten 
en maten. Om de context waarin medewerkers kwaliteitszorg werken te verhelderen, 
schetsen we in hoofdstuk 2 van deze brochure langs twee lijnen de ontwikkeling van 
kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs: een historische en een theoretische lijn.
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Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de tien medewerkers kwaliteitszorg zelf aan het 
woord. De basis voor ieder portret is een uitgebreid mondeling interview over onder 
meer de eigen loopbaan, de plek in de organisatie, de wijze waarop de kwaliteitszorg 
is vormgegeven en de toekomst. In ieder portret komen steeds drie thema’s terug: rol 
en rolopvatting, kwaliteitszorg en de toekomst.

Met de tien portretten hebben we niet de pretentie een algemeen beeld te geven van 
de kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs en de rol van kwaliteitszorgmedewerkers 
daarbij. De steekproef is klein en select – we hebben gevist in de vijver van het 
landelijk netwerk van kwaliteitszorgmedewerkers in het voortgezet onderwijs. 
Bovendien zijn de portretten gebaseerd op wat de medewerkers over zichzelf zeggen. 
Ondanks deze beperkingen komen er in de portretten een aantal hoofdlijnen naar 
voren die schoolleiders en bestuurders kunnen helpen om de kwaliteiten van hun 
medewerkers kwaliteitszorg optimaal te benutten ten behoeve van de ontwikkeling 
van onderwijs en kwaliteitszorg. In slothoofdstuk 4 zetten we deze elementen op een 
rij en werken we ze uit in een aantal aandachtspunten.

Leeswijzer

Deze brochure bestaat uit drie verschillende onderdelen die afzonderlijk van 
elkaar gelezen kunnen worden:

kk Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan het kader, de context en de 
ontwikkeling van het werk van kwaliteitszorgmedewerkers.
kk In hoofdstuk 3 staan de praktijkverhalen van de geïnterviewde 

medewerkers kwaliteitszorg centraal. Ieder portret laat zich zelfstandig 
lezen, maar er zit wel een bepaalde volgorde in: van relatief eenvoudiger 
scholen naar complexere onderwijsorganisaties. Het tiende portret is een 
vreemde eend in de bijt: in dit portret komt geen stafmedewerker aan het 
woord, maar een docent. Waarom we dit portret juist als tiende in de serie 
hebben opgenomen, verduidelijken we in hoofdstuk 2.
kk Hoofdstuk 4 is met name gericht op de ‘opdrachtgevers’ van 

kwaliteitszorgmedewerkers, de bestuurders en schoolleiders. Hoe kunnen 
zij de kwaliteiten en rol van medewerkers kwaliteitszorg optimaal 
benutten?
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Om de context te verhelderen waarin medewerkers kwaliteitszorg werken, schetsen 
we in dit hoofdstuk langs twee lijnen de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het 
voortgezet onderwijs: een historische lijn (2.1) en een theoretische lijn (2.2).

2.1 Voorgeschiedenis
Kwaliteitszorg – het op een structurele en systematische wijze bepalen, meten en 
verbeteren van de kwaliteit – is inmiddels niet meer weg te denken uit het voortgezet 
onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs stelt in het Onderwijsverslag 2012/2013 
vast dat de interne kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs verbetert en dat ruim 
90 procent van de scholen systematisch de opbrengsten evalueert. Tegelijkertijd is er 
volgens de inspectie op dit gebied nog veel ruimte voor verbetering. Geheel 
verwonderlijk is dat niet. Kwaliteitszorg is immers een relatief nieuw fenomeen. 
Het belang van systematische zorg voor kwaliteit in het (voortgezet) onderwijs is pas 
zo’n 25 jaar geleden ontdekt1. De verantwoordelijkheid van scholen voor kwaliteit en 
kwaliteitszorg werd expliciet benoemd in het kader van het Schevenings Beraad 
(1993), een belangrijke mijlpaal in het streven de autonomie van scholen te vergroten. 
Vanaf dat moment werd het belang van kwaliteitszorg steeds breder onderkend. 
De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs werd in 1998 als verantwoordelijkheid 
van het bestuur in de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen.

Kwaliteitszorg kreeg vervolgens echter niet meteen een grote prioriteit op scholen. 
Dit kwam onder meer doordat grote landelijke onderwijsvernieuwingen – basis
vorming, tweede fase havo/vwo, leerwegen vmbo – in deze periode aandacht vroegen. 
Bovendien was het in die tijd ook nog wel een zoektocht om vanuit de essenties van 
kwaliteitszorg te komen tot concrete acties. Belangrijk zeker, maar hoe dan? Het lande
lijke project Q5 van (rechtsvoorgangers van) de VOraad, dat liep van 2000 tot 2009, 
heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat kwaliteitszorg handen en voeten kreeg en 
landde in het voortgezet onderwijs. Vervolgens werd het van een belangrijk onder
werp ook een urgent onderwerp, vooral door de introductie van het proportionele 
toezicht van de Onderwijsinspectie.

1 Zie Olthof (2013), die aan de hand van 30 jaargangen Meso magazine de ontwikkeling van de 
kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs schetst in ‘De ontwikkeling van kwaliteitszorg in het 
voortgezet onderwijs. Docenten als missing link.’ Meso magazine nr. 193, pag. 23-27.
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Naarmate belang en urgentie van systematische zorg voor kwaliteit in het voortgezet 
onderwijs in de afgelopen decennia toenamen, kozen schoolbesturen en directies er 
voor om werkzaamheden op dit gebied bij specifieke functionarissen te beleggen. 
Zo maakten kwaliteitszorgmedewerkers hun entree in het voortgezet onderwijs. 
Scholen maakten daarbij specifieke keuzen, aansluitend bij de eigen (on)
mogelijkheden en behoeften, waardoor het nauwelijks mogelijk is te spreken van dé 
medewerker kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs. Zoals de portretten laten zien: 
ze kwamen er in soorten en maten.

‘Kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de man en vrouw voor de klas’ is een 
veelgehoorde en vaak onderschreven uitdrukking. Het lijkt dan ook logisch dat die 
man en vrouw voor de klas feitelijk een grote rol spelen in de systematische zorg voor 
de kwaliteit in het onderwijs. Lange tijd is dat echter niet zo vanzelfsprekend geweest. 
Kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs was aanvankelijk vooral een zorg voor 
bestuurders en leidinggevenden. Zij gingen er mee aan de slag, om vervolgens te 
ontdekken dat kwaliteitszorg maar niet in de klas wilde landen. ‘Hoe betrekken we 
docenten erbij?’ was en is nog altijd een veelgestelde vraag. In de portretten komt naar 
voren dat deze vraag in alle scholen speelt en op verschillende manieren is en wordt 
beantwoord.

Achteraf is het relatief eenvoudig te reconstrueren hoe medewerkers kwaliteitszorg 
hun entree in het voortgezet onderwijs hebben gemaakt. In de praktijk zal dit proces 
van school(bestuur) tot school(bestuur) zijn eigen dynamiek hebben gehad, waarin 
gaandeweg keuzen zijn gemaakt. Sommige schoolbestuurders en leiders hebben 
kwaliteitszorg als kans gezien, anderen als uitdaging of misschien zelfs als bedreiging. 
Zij hebben zich afgevraagd hoe ze de taken op dit gebied het beste zouden kunnen 
organiseren. In sommige situaties zal zo’n vraag meer principieel zijn benaderd (‘wat is 
onze visie op kwaliteit en kwaliteitszorg en wat betekent dat voor de positionering van 
de medewerker kwaliteitszorg?), terwijl er ook situaties geweest zijn waarin 
pragmatische overwegingen de overhand kregen (de toevallige beschikbaarheid van 
een boventallige schoolleider aan wie wordt gevraagd een beleidsnotitie kwaliteitszorg 
te schrijven en die op die manier een nieuwe functie voor zichzelf weet te creëren).
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De medewerkers kwaliteitszorg die we voor deze brochure hebben geïnterviewd, zijn 
– oneerbiedig gezegd – de concrete uitkomsten van dergelijke schoolspecifieke 
processen. Dat betekent dat het van belang is hun verhaal te zien in hun specifieke 
schoolcontext, die kan variëren van:

kk kleine ‘eenpitter-scholen’;
kk grotere zelfstandige scholen met meerdere locaties;
kk onderwijsorganisaties met meerdere scholen, die (mogelijk) ook weer uit 

meerdere locaties bestaan.

Het zal duidelijk zijn dat in een kleine, zelfstandige school de medewerker 
kwaliteitszorg een andere positie inneemt (meer ‘hands-on’ bijvoorbeeld), dan in een 
grotere, gelaagde onderwijsorganisatie (meer beleidsmatig).

Een dimensie die hierbij ook van invloed is, is de mate waarin er sprake is van een 
min of meer stabiele en gezonde situatie: in een kleine school waar de opbrengsten 
onder druk staan, is de medewerker kwaliteitszorg intensief bij het verbeterproces 
betrokken, terwijl in de grotere onderwijsorganisatie zo’n verbeterproces ook wel de 
aandacht vraagt, maar meer iets dat ‘erbij’ komt.

Een laatste dimensie die ertoe doet, betreft de ontwikkelingsfase van de kwaliteitszorg. 
Hieraan besteden we in de volgende paragraaf aandacht.

2.2 Een kader voor kwaliteitszorg
In de vorige paragraaf hebben we de ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het 
voortgezet onderwijs ‘historisch’ benaderd. Daarmee hebben we een kader geschetst 
waarmee de variëteit die er is – in kwaliteitszorg en in medewerkers kwaliteitszorg – 
wordt geduid. In deze paragraaf voegen we daar nog een modelmatig kader aan toe. 
Het is ontleend aan de recente publicatie Kwaliteitszorg heeft een geest!? 2, waarin vier 
ontwikkelingsfasen worden onderscheiden:

2 Fuite, M., Bolk, T., Rood, F., Haaijer R. e.a. (2014). Kwaliteitszorg heeft een geest!? Acht principes 
van strategisch kwaliteitsmanagement. Hoorn: Van Beekveld & Terpstra.
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Fase Naam Omschrijving

1 Kwaliteitsactiviteiten Incidenteel verzamelen van en analyseren 
van informatie.

2 Kwaliteitszorg Systematisch verzamelen van informatie 
gericht op verantwoording over en 
analyse van de geleverde kwaliteit.

3 Kwaliteitsbeleid Systematisch verzamelen van informatie 
gericht op het benoemen van de toekomst 
van de school.

4 Strategisch 
kwaliteitsmanagement

Kwaliteit is een cruciaal onderdeel van 
elk proces binnen de school. 
De schoolleiding stimuleert een 
onderzoekende houding bij 
medewerkers, die met grote regelmaat de 
kwaliteit van hun eigen activiteiten 
analyseren. De school gaat actief in 
gesprek met stakeholders en betrekt heb 
bij de kwaliteit van het onderwijs.

Tussen de eerste drie fasen en fase vier zit een belangrijke overgang: de fasen 1, 2 en 3 
kunnen volgens de auteurs worden beschouwd als het steeds verder ontwikkelen van 
het systeem van kwaliteitszorg, dat integraler, proactiever en ook meer missie gedreven 
wordt. Fase 4 vervolgens gaat niet meer over het systeem, maar over hoe scholen het 
systeem van kwaliteitszorg (kunnen) gebruiken om hun eigen toekomst te creëren en 
te realiseren.

Scholen ontwikkelen zich en de ontwikkeling van kwaliteitszorg maakt daarvan deel 
uit. De ontwikkeling van de school en van de kwaliteitszorg staan onder invloed van 
interne factoren (wat willen we en wat kunnen we?) en externe factoren (wat moeten 
en mogen we?). Deze factoren verschillen van school tot school. In die zin is fase 4 
niet per se beter dan fase 1: een fase past meer of minder goed, afhankelijk van de 
specifieke context.
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Voor veel mensen die bij kwaliteitszorg zijn betrokken, heeft fase 4 lange tijd als 
ideaalbeeld gegolden: een schitterend vergezicht waarvan het maar de vraag was of en 
hoe het zou kunnen worden bereikt. Het interessante van recente ontwikkelingen in 
het voortgezet onderwijs is dat fase 4 toch minder ver weg ligt dan we jaren hebben 
gedacht. Nu in scholen de kwaliteitszorgsystemen op orde beginnen te komen, kan 
het gesprek vooral gaan over de vraag hoe de systemen kunnen worden benut om de 
kwaliteit te verbeteren. In het op orde brengen en houden van de systemen spelen 
medewerkers kwaliteitszorg een belangrijke rol, maar indachtig het al eerder 
aangehaalde cliché dat de kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de man en 
vrouw voor de klas, zijn docenten onmisbaar bij kwaliteitsverbetering. Integraal en 
proactief werken aan kwaliteitszorg kan niet zonder dat docenten met al hun expertise 
daarin een hoofdrol vervullen.

In de portretten hierna zijn de verschillende fasen van kwaliteitszorg duidelijk 
herkenbaar. Bovenal klinkt in alle portretten de wens en het streven door om 
docenten meer te betrekken bij de kwaliteitszorg. De portretten tonen dat sommige 
scholen hier al meer stappen in hebben gezet dan andere en wat daarbij de rol van de 
medewerkers kwaliteitszorg is geweest. Dat is de reden dat in het laatste portret niet 
een medewerker kwaliteitszorg aan het woord komt, maar een docent die als expert 
kwaliteitszorg samen met andere expertdocenten verantwoordelijk is voor de 
kwaliteitszorg.
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 MATTY BRUINS  
Medewerker beleid en kwaliteit

Matty Bruins is medewerker beleid en kwaliteit bij het Staring College in 
Lochem. Dit is een zelfstandige school met drie locaties en ruim 1.800 
leerlingen. De bestuurder vormt samen met de directeur onderwijs de 
directie. Daaronder vallen op dit moment negen afdelingsleiders.

Na mijn studie antropologie was zeilen een tijd mijn beroep. Daarna werkte ik op een 
andere school, met kwaliteitszorg als taak en in maart 2009 kwam ik hier. Mijn 
antropologische achtergrond komt goed van pas. Ik noem de school wel eens een 
paradijs aan belangentegenstellingen. Ik vind het leuk om verschillende perspectieven 
en benaderingen, bijvoorbeeld van docenten en directie, te onderscheiden en samen te 
brengen. Antropologie staat helemaal niet zo ver van de schoolpraktijk af.

 Rol en rolopvatting
Een van de leukste taken van mijn werk is de hele organisatie, in het bijzonder de 
bestuurder en de directeur onderwijs, gevraagd en ongevraagd advies te geven over 
uiteenlopende onderwerpen. Ik hoor vaak dat ik kritisch ben, ook van de bestuurder, 
maar dat vind ik juist bij mijn werk horen. Ik word niet geleid door de dagelijkse 
hectiek, ben geen onderdeel van de hiërarchische structuur en kan redelijk objectief 
met iedereen in gesprek. Zo ben ik iedere dag weer scherp op wat ik bijdraag voor de 
leerling.

In een aantal opzichten is dit best een grote school. Er zijn veel leerlingen en 
medewerkers die elkaar niet allemaal kennen, maar vanuit mijn perspectief en werk zijn 
de lijntjes kort. De school is een eenpitter en de bestuurder is tevens mijn direct
leidinggevende. Geregeld schuif ik aan bij het directieoverleg en ik vind het bijzonder 
om te merken hoe vaak de directie tijd neemt om met mij te sparren en te reflecteren en 
soms expliciet om feedback vragen. Ook met de afdelingsleiders werk ik veel samen.

PORTRET  1

‘Kwaliteitszorg moet uiteindelijk 
ten goede komen aan de 
leerling. Hier op school loopt 
ons doel dagelijks 1.800 keer 
voorbij, dat maakt het makkelijk 
om steeds scherpt te houden 
waar het om gaat.’ 
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Naast het schrijven van beleidsstukken, werk ik vooral faciliterend in de processen van 
uitvoering: Ik begeleid en structureer processen, verbind mensen en ideeën en ben 
degene die kritische vragen stelt bij de uitvoering en de resultaten: ‘is dit wat we hadden 
willen bereiken?’ Bij dit alles gaat het om het verzamelen van informatie, de grote lijnen 
te pakken krijgen en dat vervolgens te versmallen naar concrete doelen en gewenste 
resultaten. Het meeste energie krijg ik van het leggen van lijntjes tussen mensen, zodat 
zij met enthousiasme kunnen samenwerken aan een bepaald plan of doel.

 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg moet uiteindelijk ten goede komen aan de leerling in de klas. In mijn 
visie hebben docenten daar alle kennis voor in handen. Het is mijn rol ervoor te zorgen 
dat die kennis op een goede manier ingezet wordt en het liefst zo dat een groter deel van 
de school ervan profiteert. De manier waarop wij het leermiddelen beleid ontwikkelen, is 
hier een mooi voorbeeld van. We hebben dit op projectbasis gedaan door docenten te 
vragen een plan in te dienen met hun ideeën voor de inzet van ICT en andere 
leermiddelen. Samen met de directeur onderwijs heb ik de aanvragen beoordeeld en 
vorig jaar zijn er drie projecten gestart. Inmiddels zitten we in een tweede ronde. Ik vind 
het fantastisch te zien dat docenten nu echt eigenaar van de onderwijsontwikkeling zijn. 
Ik draag hieraan bij door verbanden te leggen met het netwerkbeheer of het bredere 
beleid bijvoorbeeld door docenten te wijzen op de mogelijkheid om met digiborden te 
werken en de plannen na de uitvoering te evalueren. Volgens mij is dit ook een goed 
voorbeeld van de rol die kwaliteitszorg kan spelen bij schoolontwikkeling.

Ik ben niet een kwaliteitszorgmedewerker die met een koffertje Excelsheets de school 
in gaat. Ik werk vooral aan de zachte kant van kwaliteitszorg: contact met mensen, 
tevredenheidsonderzoeken structureren en organiseren. De afdelingsleiders en de 
directeur onderwijs sturen en controleren meer op de opbrengsten. De 
verantwoordelijkheid ligt bij hen, want zij gaan echt over de inhoud van het 
onderwijs. Ik ben wel betrokken bij het bespreken van de examenresultaten, we 
vragen secties die sterk afwijkende resultaten hebben om een verbeterplan. Om dit te 
beoordelen bekijken we de examencijfers in het MangementVenster. Daarin staan de 
gegevens van meerdere jaren inzichtelijk achter elkaar, zodat we nu eerder kunnen 
beoordelen of iets een trend of een incident is. Natuurlijk is het alsnog van belang om 
er een verdere analyse van te maken, maar de oplossingsrichtingen zijn anders 
wanneer iets een trend is of juist een incident. Ik bekijk de verbeterplannen van de 
secties, stel hier kritische vragen bij en help om er een cyclisch proces van te maken. 
Bijvoorbeeld door de voortgang te monitoren en uiteindelijk te evalueren.
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De afdelingsleiders verzamelen zelf ook gegevens, bijvoorbeeld uit Magister. 
Ze hebben hier alleen soms best veel werk aan. De één is er ook handiger in dan 
de ander en vindt het ook leuker om te doen. Dit mag van mij dus wel wat 
gemakkelijker en laagdrempeliger, ook voor docenten. Wij werkten nog niet met een 
management informatie systeem, maar nu deze vraag bij de afdelingsleiders speelt, ga ik 
uitzoeken wat zo’n systeem ons kan bieden.

Sinds ik hier werk, hebben we nog niet te maken 
gehad met achterblijvende opbrengsten. Onze 
slagings percentages zijn goed en de publiciteit is 
positief. We scoorden bijvoorbeeld twee keer een tien 
in het lijstje van De Volkskrant. Soms kan dit alleen 
wel een beetje tegen je werken. Als alles goed gaat, is 
er minder noodzaak om dingen in gang te zetten of te 
veranderen. Mensen ontwikkelen dan minder snel 
een lerende houding. Bovendien meten dit soort lijstjes natuurlijk niet de echte 
kwaliteit. Het gaat uiteindelijk om individuele leerlingen, hun optimale ontwikkeling 
en maatschappelijke voorbereiding.

 De toekomst
Kwaliteitszorg verplaatst zich steeds meer naar wat er werkelijk in de klas gebeurt. 
Docenten weten het beste wat daar moet gebeuren. Ik zou het mooi vinden wanneer 
de onderwijsontwikkeling in de klas meer vanuit de kwaliteitszorg plaatsvindt, of dat 
ik als kwaliteitszorgmedewerker daar een grotere rol in krijg. Meer faciliteren, 
onderzoek doen samen met docenten, verbinden met schoolbrede doelen en vooral 
ook het zichtbaar maken en verbreden van alle goede dingen die we al doen. Ik zie het 
als mijn taak mensen te informeren en met hen te onderzoeken hoe we goede 
ontwikkelingen nog beter met elkaar kunnen delen.

Voor de toekomst van kwaliteitszorg hoop ik ook dat het landelijke netwerk van 
kwaliteitszorgmedewerkers en de jaarlijkse conferentie blijven bestaan. Ik vind dit erg 
belangrijk en waardevol. Kwaliteitszorgmedewerkers zijn net als ‘Remi’: alleen in hun 
organisatie. Bovendien is de diversiteit van het werk enorm. Het werkt voor mij 
reflectief en relativerend om te merken dat andere scholen soms tegen dezelfde dingen 
oplopen. Daarnaast doe je nieuwe ideeën op, als eenling in een organisatie loop je het 
risico dat je een tunnelvisie ontwikkelt. De landelijke conferentie raad ik alle 
kwaliteitszorgmedewerkers zeker aan.

‘Hier op school komt ons 
doel dagelijks 1.800 keer 
voorbij. Dat maakt het 
gemakkelijk om steeds 
scherp te houden waar 
het bij kwaliteitszorg om 
gaat.’ 



 LEON VAN DE MOOSDIJK  
Medewerker kwaliteitszorg en planning

Leon van de Moosdijk was – tot het moment dat hij na de gemeenteraads-
verkiezingen van 2014 wethouder werd – medewerker kwaliteitszorg en 
planning bij scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk. Dit is een 
zelfstandige vmbo-school met ongeveer 1.000 leerlingen. De school staat 
onder leiding van de directeur-bestuurder en een directeur onder- en een 
directeur bovenbouw.

Van huis uit ben ik technisch informaticus, maar ik heb ook een schoolleiders
opleiding gevolgd en een tijdje bij een hogeschool gewerkt. In 2012 ben ik op 
De Overlaat op projectbasis aangenomen. Aanleiding was de negatieve trend in de 
opbrengsten en de attendering die de school van de onderwijsinspectie had gekregen. 
Later heb ik ook een gedeelte planning in mijn takenpakket gekregen. Vaak heeft een 
kwaliteitszorgmedewerker alleen te maken met de C van de PDCAcyclus, de check, 
maar ik doe ook een gedeelte plan. De D in de cyclus – do – zie ik als de uitvoering 
van de kwaliteitszorg in de lopende onderwijsorganisatie. Bij ons gebeurt dit vooral in 
gesprekken van de directeuren met teamleiders en sectievoorzitters. Act ligt volgens 
mij vooral bij de directie, die kan besluiten dat dingen anders moeten. Ik werk graag 
op dit snijvlak en merk dat het goed samengaat, de druk van beide functies verschilt 
per periode. Aan het begin en eind van het schooljaar is de kwaliteitszorg belangrijker: 
hoe zit het met de examenresultaten, wat zijn de knel en verbeterpunten? In het 
midden van het schooljaar spelen planning, personele bezetting en pakketkeuze meer.

 Rol en rolopvatting
In principe neem ik opdrachten aan van iedereen, maar in de praktijk werk ik vooral 
samen met de directeur bovenbouw. Hij is mijn directleidinggevende. De directeuren 
en ik voeren met de teamleiders en sectievoorzitters regelmatig gesprekken aan de 
hand van resultaten en opbrengsten. Dit is een belangrijk onderdeel van onze 
kwaliteitszorg. Ik zorg hierbij voor de rode draad: ik ben bij alle gesprekken, zorg voor 
de gegevens en de eerste analyse. Iedere week hebben we zo een stuk of vijf 

PORTRET  2

‘De kracht van 
kwaliteits zorg is dat 
mensen met behulp 
van data en analyse 
snel meer inzicht 
in hun werk krijgen 
en het zo zelf beter 
kunnen doen.’
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gesprekken. Dat kan gemakkelijk, omdat ik sinds de aanschaf van het programma 
CumLaude met een druk op de knop de juiste plaatjes heb. In het begin was ik hele 
werkdagen bezig om data te verzamelen, deze vervolgens in overzichtelijke schema’s te 
zetten en dan naar knelpunten te zoeken. Bij de belangrijke zaken zorgen we voor een 
verslag, zodat er werkelijk opvolging plaatsvindt. Zonder notulen is borging lastiger, 
want dan vervalt het sneller in gezellig kletsen. Daar schieten de resultaten weinig 
mee op.

Ik heb een troubleshootmentaliteit. Lijntjes? Ik ga er tegenwoordig het liefst dwars 
doorheen wanneer ik daarmee sneller en beter resultaat haal. Ik laat van me horen als 
ik ergens iets van vind, alhoewel ik hier in het begin wat terughoudender in was. De 
directeuren zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor veranderingen in de school en ik 
wil daar niet tussen zitten. Een adviseur van Leren verbeteren heeft ons geholpen om 
mijn positie in de school duidelijker te krijgen en het ijs te breken. Nu werk ik goed 
samen met mijn leidinggevende: we weten van elkaar waar we naar toe willen en hoe 
we te werk gaan. We vullen elkaar aan en ik krijg kansen om dingen zelf op te pakken. 
Ik pak ook veel dingen in onze school op, niet alleen omdat veel met kwaliteit te 
maken heeft, maar ook omdat ik graag dingen doe als het in mijn tijd past. Ik heb 
bijvoorbeeld de open dag getrokken, houd me bezig met docentenonderzoek en met 
de invoering van CitoVAS.

 Kwaliteitszorg
Ik vind het fantastisch wanneer een sectievoorzitter met behulp van mijn cijfers tot de 
conclusie komt dat er iets bij een docent niet lekker loopt, of als ik een teamleider kan 
wijzen op een leerling die risico loopt om bijvoorbeeld te blijven zitten. Mijn rol is 
spiegelen en kritische vragen stellen, ik kan en mag niet oordelen. Ik weet niets van de 
achtergrond van een leerling of omstandigheden van een docent, maar de cijfers geven 
mij wel inzicht in de ontwikkelingen. Daar kan ik wel wat over zeggen. De kracht van 
kwaliteitszorg is juist dat mensen met behulp van data snel meer inzicht in hun werk 
krijgen en het zo zelf beter kunnen doen. Zo veranderen dingen zonder dat er macht 
of beslissingsbevoegdheid bij komt kijken. Dat werkt volgens mij het beste.

Een voorbeeld: wij hadden in de onderbouw een docent waar anderen over zeiden dat 
zijn leerlingen niet voldoende leerden. Toen ik de cijfers indook, zag ik dat hij maar 
liefst 19 klassen had. Alleen al van het nakijkwerk zou je gestoord raken. We hebben 
toen in de planning geschoven, zodat hij een ander vak kon geven. In dat vak is hij nu 
één van de betere docenten in de bovenbouw. De twee docenten die zijn onderbouw
klassen overnamen, kwamen daar ook niet tot hogere resultaten. Wel concludeerden 
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ze dat ze het PTO moesten aanpassen, omdat kaderleerlingen nu op G/Tniveau les 
kregen, wat niet goed werkte.

De lijst met verbeterpunten mag van mij zo lang zijn als we maar kunnen vastleggen. 
Volgens mij is het niet nodig om vooraf te bepalen wat de verbeterdoelen zijn, want in 
de data zijn zo veel verbeterkansen te ontdekken. Ik werk volgens het leanprincipe: 
continu alle processen bekijken en voortdurend beoordelen of iets efficiënter kan. Het 
leanprincipe is weliswaar een economisch principe – met zo min mogelijk tijd en 
geld zo veel mogelijk winst behalen – maar het is ook een goede bril om naar de 
school te kijken. Ik vraag me steeds af: Is dit handig? Waarom doen we dit? Wat kan 
er beter? Het betekent dat we niet heel planmatig werken, maar wij hebben wel 
een duidelijke stip aan de horizon: afkomen van het predicaat zwak voor de G/T
afdeling.

Het bewaken van de opbrengsten is een belangrijke 
taak van mij. Wij kijken op vaste momenten in het jaar 
naar de resultaten en de opbrengsten en we voeren hier 
op verschillende niveaus gesprekken over. Een van de 
winstpunten hiervan is dat we al halverwege het jaar de 
probleemvakken op klasniveau hebben bekeken en er in 
het tweede leerjaar al leerlingen zijn door , op en afgestroomd naar een andere 
afdeling.

Borging? Laten we eerst maar eens verandering krijgen, alle vastgeroeste dingen 
losweken en de dingen die goed gaan vasthouden. Ik houd het wel in mijn 
achterhoofd, maar er is nog zo veel te verbeteren dat we daar eerst aan moeten 
werken. Onze kwaliteitszorg ligt niet vast in systemen en documenten, maar krijgt 
vorm in de gesprekken. Dat vind ik positief. Iedere sectie heeft één of meer 
verbeterkaarten waarop kort en krachtig staat waaraan zij willen werken en hoe ze dat 
gaan doen. In de gesprekken met de sectievoorzitters komen deze punten steeds terug. 
Door middel van deze gesprekken ondersteunen wij hen en om er mee aan de slag te 
gaan. Door de notulen komt er ondertussen wel een duidelijke lijn in de 
verbeterplannen. Determinatie en selectie speelt bijvoorbeeld bij veel vakken en 
afdelingen.

‘Medewerkers een 
spiegel voor houden, 
dat is mijn rol als 
kwaliteitszorg
medewerker.’
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 De toekomst
De toekomst van medewerkers kwaliteitszorg zie ik een beetje dubbel. Aan de 
ene kant zijn ze een blijvertje, omdat verantwoording onderdeel is van de 
maatschappelijke opdracht van scholen. Aan de andere kant hoop ik dat docenten 
zo’n mate van kwaliteitsbesef ontwikkelen, dat medewerkers kwaliteitszorg overbodig 
worden. Dat het niet meer nodig is dat iemand een docent op zijn cijfers wijst, maar 
dat hij het in zijn eigen gedrag heeft om de cijfers te bekijken en te vergelijken met 
die van anderen en het eigen ontwikkelingsplan vervolgens richt op de uitkomsten. Ik 
denk alleen dat in de hectiek van de organisatie van een school, het helaas een ijdele 
hoop is dat het in deze mate gaat lukken. Daarbij denk ik dat er een zekere mate van 
bedrijfsblindheid een rol speelt en dat het docenten gewoon niet helemaal zelf lukt. 
De rol van kwaliteitszorgmedewerkers is om medewerkers een spiegel voor te houden. 
Als iedereen dat spiegelen al van nature in zich had, waren kwaliteitszorgmedewerkers 
überhaupt niet nodig geweest.

In deze school vervul ik als kwaliteitszorgmedewerker de rol van spiegel, maar ik kan 
me ook voorstellen dat een directie dat doet. Als het goed geborgd is, kunnen directie 
of teamleiders het doen en heb je geen kwaliteitszorg medewerker meer nodig. Het is 
een beetje dubbel, maar van mij hoeft er geen kwaliteitszorgmedewerker te zijn, als 
het principe al in de aard van de organisatie zit. De kwaliteitszorgmedewerker moet 
vooral een katalysator zijn: iemand die binnenkomt en een proces op gang brengt en 
naderhand weer weggaat omdat hij zichzelf niet onmisbaar heeft gemaakt.
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 NELLEKE BOUMA  
Kwaliteitszorgmedewerker

Nelleke Bouma is kwaliteitszorgmedewerker bij het Eerste Christelijke Lyceum 
in Haarlem, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 
1.250 leerlingen. Het ECL is met vier andere scholen in de regio aangesloten 
bij stichting IRIS.

Voor ik op het ECL kwam, werkte ik als roostermaker en applicatiebeheerder op een 
andere school. In die tijd heb ik de studie Nederlands Recht afgerond. Ruim vijf jaar 
geleden ben ik op deze school gekomen. De functie was toen nog tamelijk open, want 
de organisatiestructuur was net veranderd. Ik ondersteun het managementteam, dat 
bestaat uit de rector en de vijf afdelingsleiders. Kwaliteitszorg is een onderdeel van 
mijn functie, maar ik doe ook zaken zoals onderwijstijd en planning. 

Ik heb redelijk veel vrijheid om zelf dingen op te pakken of op te zetten. Soms denk 
ik wel eens dat ik de grootste bemoeial hier op school ben. De ene keer heb ik 
bijvoorbeeld met de HRadviseur contact over de mogelijkheden van het bekwaam
heidsdossier; ene andere keer praat ik met de conciërge over problemen met Magister 
omdat de applicatiebeheerder niet aanwezig is. Ik doe soms dingen waarvan niet echt 
duidelijk is wie het zou moeten doen, maar die wel gedaan moeten worden. Een 
voorbeeld is de rekentoets die niemand echt beheerde, ook de secretarissen van het 
eindexamen niet. In overleg ben ik dat gaan doen, omdat ik van alle aspecten die erbij 
komen kijken wel iets afweet. Zo zijn er wel meer dingen die bij mij terechtkomen. Ik 
leer mezelf nu wel aan om te zeggen ‘probeer het daar eens’ of ‘ga eens naar die of die’. 

Ik heb dus niet echt een constante en vastomlijnde baan. Aan de ene kant is dit 
heel leuk en uitdagend, maar aan de andere kant ook lastig. Oorspronkelijk werd 
kwaliteits  zorg door de conrector en een docent ‘even bij’ gedaan en ik heb er een 
halve dag per week voor. In de waan van de dag is het soms een uitdaging om die tijd 
er ook werkelijk aan te besteden. Op zich vind ik het wel leuk dat ik verschillende 
taken heb, ook omdat je als medewerker kwaliteitszorg niet direct bezig bent met het 

PORTRET  3

‘In dit moderne glas-in-lood 
raam zitten afbeeldingen 
die cultuur, muziek en 
kunst weergeven. Deze 
horen bij onze school en 
bij al mijn verschillende 
werkzaamheden.’
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primaire proces alhoewel je alles wel voor en met het oog op het primaire proces doet. 
Het is nog steeds een beetje zoeken, maar ik merk wel dat kwaliteitszorg een steeds 
belangrijkere plaats inneemt in de school. 

 Kwaliteitszorg
Onderwijskwaliteit is een breed begrip. Naast gegevens verzamelen en enquetes 
uitzetten, is het ook nodig processen in school goed te beschrijven. Deze informatie 
komt in een (digitaal) kwaliteitshandboek te staan zodat iedereen kan zien hoe 
procedures lopen en wie wat in welke situatie moet doen, bijvoorbeeld rond de 
aanvraag van een nieuwe lesmethode. Op die manier worden we minder afhankelijk 
van de persoon die bepaalde taken uitvoert en kunnen taken ook door iemand anders 
worden uitgevoerd. Ik zie het als onderdeel van kwaliteitsborging. Ik ben bezig om 
alle protocollen, reglementen en handleidingen te verzamelen en maak ik een 
overzicht wanneer we welk protocol en reglement opnieuw moeten bekijken. 
Mijn juridische achtergrond kan ik hierbij goed gebruiken. 

Ik analyseer de uitkomsten van enquêtes en adviseer afdelingsleiders wat ze ermee 
kunnen doen. Voor dit uitzoekwerk heb ik wel tijd en rust nodig en dat organiseer ik 
voor mezelf, bijvoorbeeld door ruimte in mijn agenda te ‘blokken’ of er thuis aan te 
werken. 

Presentatie van cijfers leidt soms tot andere inzichten. We denken dat het goed gaat 
met onze leerlingen en met de opbrengsten, maar de cijfers laten soms een ander 
beeld zien. Als dat het geval is, ondernemen we gericht actie. Wij laten bijvoorbeeld 
leerlingen samen met hun ouders een avond op school komen. Na een inleiding van 
de rector en een afdelingsleider gaan we in gemengde groepen in gesprek met 
leerlingen, ouders en mentoren. Aan de leerlingen vragen we: Wat heb jij nodig om 
beter te presteren? Wat kunnen ouders en school doen om te helpen?

Na het eindexamen kijk ik met de examensecretaris naar de cijfers bij alle vakken. 
We hebben de gemiddelde cijfers in de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht, ook die 
in de voorexamenklas. We hebben vooral naar de grote verschillen gekeken en zijn 
vervolgens naar de vaksecties gegaan met vragen als: Wat valt jullie op aan deze cijfers? 
Wat vinden jullie ervan? Wat gaan jullie eraan doen? En wat heb jij hierbij nodig? 
Dit heeft op zich goed gewerkt, maar het moet wel steeds een vervolg krijgen. Dat 
houd ik in de gaten. Ik voorzie secties dus van informatie, maar ik zou meer willen 
doen. Ik zou ook de diepte in willen, niet alleen cijfers aanleveren, maar ook met hen 
onderzoeken wat mogelijke oorzaken kunnen zijn.
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We hebben geen systeem voor early warning. We zijn hier wel steeds meer mee 
bezig, maar we doen dit nog onvoldoende. We zien bijvoorbeeld al twee jaar dat de 
examenresultaten wat tegenvallen. Wij zijn een school in een goede buurt, maar in 
voorgaande jaren presteerden we altijd zo rond het gemiddelde. In 20122013 zakten 
we er zelfs even onder. Gelukkig was dit het volgende schooljaar weer boven het 
landelijke gemiddelde, maar we zijn nu wel meer bezig om dalende opbrengsten 
eerder te signaleren. Dit schooljaar bespreken we de schoolexamencijfers eens per 
maand met de secretarissen eindexamen en de rector en daardoor komen ‘fouten’ of 
onvolkomenheden in het systeem ook eerder naar voren. 

Kwaliteitszorg moet gedragen worden door het managementteam. Want als zij het 
niet belangrijk vinden en het goed gaat met de school, dan raakt het gemakkelijk weer 
op de achtergrond. Op het moment dat het minder gaat, komt de kwaliteitszorg weer 
in beeld, en dat is jammer want kwaliteitszorg moet niet alleen aan de orde zijn als het 
niet goed gaat. Het is altijd nodig.

 De toekomst
Ik zou willen dat ik op termijn overbodig word, dat kwaliteitszorg vanzelfsprekend 
is en iedere docent steeds bezig is met vragen als: Hoe kan ik het beste uit mijn 
leerlingen halen? Wat kan ik doen om hen onderwijs voor mijn leerlingen te 
verbeteren? Deze vragen zijn eigenlijk voor mij wel de essentie van kwaliteitszorg. 
Ik zou het ook mooi vinden als tevredenheidsonderzoeken niet meer als iets extra’s 
worden gezien, net als het bekwaamheidsdossier. Het moet normaal worden voort
durend bezig zijn met de vraag of je het goed doet, of dat het misschien nog beter of 
anders kan. In het bedrijfsleven is kwaliteitszorg meer geïntegreerd en ik ben ervan 
overtuigd dat we veel kunnen leren van deze benadering. Onlangs heb ik de opleiding 
Kwaliteits management bij het Nemas afgerond en ik ben bezig met de studie 
onderwijsweten schappen. Zo probeer ik steeds 
meer inhoud aan kwaliteitszorg te geven en blijf 
ik leren, niet alleen door studie en opleiding maar 
vooral ook met en van collega’s. 

‘Kwaliteitszorg moet niet 
alleen aan de orde zijn 
als het niet goed gaat. 
Het is altijd nodig.’



 ANNEMARIE MIENTJES  
Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Annemarie Mientjes is beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij het 
Mondial College in Nijmegen. Het Mondial College, scholengemeenschap 
voor atheneum, technasium, havo en vmbo heeft 1.700 leerlingen, verspreid 
over drie (en binnenkort twee) locaties en staat onder leiding van een rector 
en twee locatiedirecteuren. De school maakt deel uit van de stichting 
Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal, de 
Alliantie VO.

Toen er achttien jaar geleden een schoolplan geschreven moest worden, ben ik hier als 
onderwijskundige begonnen. Voor die tijd ben ik onder andere kwaliteitszorg
medewerker op een agrarische hogeschool geweest. Op het Mondial College wilde ik 
daar ook graag wat mee, maar toen kwam net de Tweede Fase. Dat kostte veel tijd en 
dus heb ik kwaliteitszorg in het begin op een laag pitje gezet en me meer met 
onderwijsbeleid bezig gehouden.

 Rol en rolopvatting
Mijn taak is het ondersteunen van de schoolleiding bij het ontwikkelen van beleid. 
Ik houd ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg bij, stel 
(kwaliteitszorg)beleidsplannen op en doe voorstellen voor kwaliteitsverbetering. Ik 
werk vooral samen met de rector en de locatiedirecteuren. We spreken elkaar iedere 
twee weken in het centraal managementteamoverleg. Met de locatiedirecteuren heb ik 
daarnaast regelmatig bilateraal overleg, met de locatiedirecteur die kwaliteitszorg in 
zijn portefeuille heeft, nog iets vaker. De rector spreek ik in principe wekelijks en op 
verzoek sluit ik aan bij het teamleidersoverleg op de locaties, bijvoorbeeld om iets uit 
te leggen of als er nieuws is. De teamleiders kom ik soms ook bij de uitvoering van 
projecten tegen. Met docenten heb ik geen rechtstreeks contact. Met de stafdiensten 
wel, bijvoorbeeld met ICT over het projectplan voor de invoering van tablets, 
met facilitair over het veiligheidsbeleidsplan en met personeelszaken over de 
tevredenheids onderzoeken of hulp bij het scholingsbeleidsplan.

PORTRET  4

‘Kwaliteit wordt in de klas geleverd en 
niet op mijn werkplek. Uiteindelijk moet 
ik dus zorgen het daar terecht komt.’
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niet op mijn werkplek. Uiteindelijk moet 
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De rector overlegt regelmatig met de bestuursmanager. Kwaliteitszorg komt dan ook 
aan de orde. Sinds het bestuur de gesprekspartner van de inspectie is, bemoeit het 
bestuur zich steeds meer met de kwaliteit en de opbrengsten. Ik help de rector om dit 
gesprek goed voor te bereiden, ook met input van de locatiedirecteuren. Zelf ben ik er 
niet bij.

Binnen de Alliantie hebben we een clubje van kwaliteitsmedewerkers. De invulling 
van de functies is op de verschillende scholen heel verschillend. Sommigen zetten 
alleen enquêtes uit of zijn alleen bezig met het systeem van kwaliteitscholen.nl, 
anderen hebben ook beleid in hun takenpakket. Zo’n diversiteit kan lastig zijn, 
maar je voedt elkaar wel met informatie en zet elkaar aan tot denken.

In mijn werk ben ik proactief. Ik heb veel ruimte om dingen zelf te bepalen. Ik geef 
vaker informatie dan dat ik opdrachten krijg. Alle dingen die met het uitwerken of 
evalueren van beleids of projectplannen te maken hebben, krijg ik op een bepaald 
moment wel onder ogen, bijvoorbeeld in het directieoverleg of als mensen bij mij 
langskomen voor hulp. Alle plannen bekijk ik met mijn kwaliteitszorgblik: Wat willen 
er mee? Welke doelen stellen we? Hoe kunnen we bekijken of we die doelen gaan 
halen?

Het SMART formuleren is vaak het moeilijkste, ik kijk hier altijd kritisch naar. Vaak 
zijn doelen niet opgeschreven zoals ze bedoeld zijn. Ik maak concepten en voorstellen 
en probeer die zo veel mogelijk bij de mensen terug te leggen. Eigenlijk vind ik dat 
iedereen in de school zo zou moeten denken, alleen heeft een docent het vaak te druk 
met lesgeven om goede plannen te formuleren. Hetzelfde geldt ook voor locatie
directeuren en teamleiders.

 Kwaliteitszorg
Ik zie kwaliteitszorg als het geheel aan maatregelen waarmee wij als school op 
systematische wijze de kwaliteit bepalen, bewaken, borgen, verbeteren en 
verantwoorden. Kortom, de PDCAcyclus. Volgens mij is dit het uitgangspunt van 
waaruit mensen werken of zouden moeten werken. Ik merk de laatste jaren dat deze 
manier van werken hier op school steeds gewoner wordt. We werken met z’n allen 
steeds meer planmatig en gestructureerd. Daar ben ik best trots op.
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Om kwaliteit te kunnen bewaken en verbeteren, moet een school eerst bepalen wat 
kwaliteit is. Deze visie moet bekend en zichtbaar zijn bij alle gremia en blijken uit het 
handelen van de schoolleiding. Het schoolplan met onze missie en visie vormt ons 
uitgangspunt. Hoe bereiken wij dat? Wat is per locatie voor nodig? Idealiter bespreken 
de locatiedirecteuren dit met hun teamleiders, maar deze stap komt nog lastig op 
gang, gezien de waan van de dag. Bij ons gaan veel mensen er vanuit dat ik wel weer 
met een lijstje indicatoren of een stappenplan kom … en dat gebeurt vaak dan ook.

De schoolleiding stuurt vooral op opbrengsten en heeft daartoe algemene informatie 
nodig over de resultaten van de afdelingen. Sinds een jaar gebruiken wij hier MMP/
Qlikview voor, waardoor we de gegevens eerder beschikbaar hebben dan bijvoorbeeld 
via Vensters of de inspectie. De locatiedirecteuren en teamleiders kijken meer naar de 
processen. Voor de functionerings en beoordelingsgesprekken met docenten willen zij 
weten hoe individuele docenten het in de klas doen.

Het heeft mij veel tijd en energie gekost om mensen 
over kwaliteitszorg te laten praten, maar nu dat lukt en 
ze zelf steeds meer oppakken, ben ik heel tevreden. 
Zo kwam bijvoorbeeld laatst een teamleider met de 
suggestie om ieder jaar in te zoomen op een paar 
leerlingen en te kijken hoe het met hen gaat.

Bij het monitoren van de processen hadden we eerst onze eigen tevredenheids
onderzoeken. Nu werken we steeds meer met kwaliteitscholen.nl. In dit standaard
onderzoek staan veel algemene vragen om klassen, jaren en scholen met elkaar te 
vergelijken. Dit levert niet altijd nieuwe of nuttige informatie op. De uitkomsten van 
ons brugklasonderzoek zijn bijvoorbeeld al jaren hetzelfde en als er uit een meting 
komt dat het schoolgebouw een lage score oplevert, betekent dit niet dat wij daar 
meteen mee aan de slag gaan. Ik vind namelijk dat de uitkomsten van tevredenheids
metingen zo veel mogelijk aan het schoolplan en de doelen gekoppeld moeten 
worden.

Ik wil graag dat deze systematische, planmatige en evaluatieve manier van werken en 
vragen stellen echt in de hoofden en tussen de oren van de mensen komt. Zij hebben 
dan wel de tijd en rust nodig om hierbij stil te staan en zoals gezegd ontbreekt dit er 
nog wel eens aan. Ik vind het soms lastig om de afweging te maken wat ik wel en niet 

‘We doen niet aan 
kwaliteitszorg omdat 
anderen iets willen 
weten, maar om ons 
eigen onderwijs beter 
te maken.’
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voor anderen doe. Sommige dingen, zoals het uitdraaien van een rapportage uit 
Kwalteitsscholen.nl, zijn voor mij een kleine moeite, maar wanneer ze het zelf doen 
betekent dit dat ze nieuwsgierig zijn, stappen zetten en kunnen inzoomen op wat ze 
zelf willen weten.

In principe ondernemen de locatiedirecteur en teamleider bij achterblijvende 
opbrengsten actie, door aan de slag te gaan met verbeterplannen. Ik kan hier zeker bij 
helpen, maar ze moeten het zelf aangeven. Verbeteren is een lastig en ingewikkeld 
proces en het vraagt veel van mensen. Het is belangrijk om er voorzichtig mee om te 
gaan, hoewel er soms echt het nodige moet gebeuren. Juist dan is het belangrijk de 
tijd en rust te nemen om samen na te denken over welke doelen, op welke manier 
bereikt kunnen worden. Kwaliteitszorgactiviteiten moeten gericht ingezet worden 
voor het onderwijs. We doen niet aan kwaliteitszorg omdat anderen iets willen weten, 
maar om ons eigen onderwijs beter te maken. We hebben onze doelen en willen dat 
terug zien in de klas en de resultaten, in de processen en opbrengsten. Dat moeten we 
in de gaten houden.

 De toekomst
Waar het volgens mij eigenlijk om draait, is niet wat voor systeem je hebt of hoe je de 
kwaliteitszorg invult, maar of de schoolleiding discipline en prioriteiten heeft en 
duidelijk aanstuurt. Als dat niet het geval is, gebeurt er eigenlijk niets in de 
organisatie. De rector, locatiedirecteuren en teamleiders moeten achter kwaliteitszorg 
staan en tijd maken om verbeterplannen op te stellen, uit te voeren en goed over te 
dragen aan de docenten. Dit laatste is ook echt essentieel, want als het bij docenten 
niet tussen de oren zit, komt er van een verandering weinig terecht.

Ik wil graag dat er in de toekomst meer in de klas gekeken wordt naar de leer
processen. Docenten zouden doelgerichter kunnen werken: doelen vaststellen en 
bekijken of ze die bereiken. Onder invloed van het opbrengstgericht werken komt dit 
steeds meer op gang, maar er is hier nog meer winst te behalen.

Ik vind het belangrijk dat scholen kwaliteitszorgactiviteiten gericht inzetten om de 
eigen doelen te bereiken en niet alleen maar standaardonderzoeken uitvoeren. Er 
wordt nu (te) veel gemeten zonder dat er met de uitkomsten iets gebeurt. Een betere 
combinatie van algemene en specifieke vragen en een schoolleiding die meer op actie 
aanstuurt, kan daarbij helpen.
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 DICK HOEKSEMA  
Senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Dick Hoeksema is senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij 
de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. De school telt ruim 2.200 
leerlingen en heeft twee vestigingen in Middelburg en één in Vlissingen. 
De schoolleiding bestaat uit de directeur-bestuurder en drie vestigings-
directeuren.

Mijn carrière ben ik ooit begonnen als leraar wiskunde op onze huidige havo/vwo
locatie. Daar werd ik vervolgens conrector. Na verschillende directiefuncties startte 
ik in 2007 in mijn huidige functie als stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. 
De functie beslaat een breed terrein, voor wat betreft de kwaliteitszorg ben ik onder 
andere verantwoordelijk voor het invullen van Vensters en Schoolkompas. In samen
spraak met de directeurbestuurder heb ik een kwaliteitsagenda opgesteld en bewaak 
met hem de uitvoering. Op het gebied van onderwijs leid ik de projectgroep dyslexie/
dyscalculie en schoon ik met een werkgroep onze website op. Daarnaast ben ik 
betrokken bij de contacten met de basisscholen. Met hen hebben we inhoudelijk 
overleg over advisering, plaatsing en doorgaande leerlijnen, bijvoorbeeld voor 
grammatica, spelling en rekenen. Ook als Walcherse scholen voor voortgezet 
onderwijs hebben we daarover onderling contact. Walcheren is een duidelijk 
begrensde regio en zaken als doorstroom, leerlingenzorg en passend onderwijs moet 
je ook op die schaal regelen en niet als scholen apart.

 Rol en rolopvatting
Ik werk vooral samen met de directeurbestuurder en met de drie vestigings
directeuren. Maandelijks heb ik met ieder van hen een formeel gesprek. Ik zie dit als 
voorwaarde om als stafmedewerker goed te kunnen functioneren. Daarnaast zit ik 
regelmatig in projectgroepen met docenten en teamleiders. Soms ben ik daarvan de 
‘samenroeper’ en de voorzitter. Mijn taak in projectgroepen is vooral vastleggen wat er 
besproken wordt en het proces ondersteunen.

PORTRET  5

‘Als facilitator van het proces is mijn plek 
tussen de medewerkers. Natuurlijk zijn ook 
directie, teamleiders en OOP van belang, 
maar onderwijs krijgt vorm door de docent 
en in de klas.’
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Ik heb geen opleiding als kwaliteitszorgmedewerker. Daarom ben ik blij met de 
netwerken die er zijn, zoals het landelijke netwerk van kwaliteitszorgmedewerkers dat 
door de VOraad wordt gefaciliteerd. In Zeeland hebben we al jaren Zeekwal, een 
provinciaal netwerk van kwaliteitsmedewerkers uit het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. In deze netwerken hoor je over zaken die 
ertoe doen. Mijn directie geeft me gelukkig alle ruimte voor deze netwerken en om zo 
nu en dan een cursus te volgen.

Als stafmedewerker zit ik niet in de lijn van de organisatie, maar dat moet ik wel 
bewaken. Er worden mij wel eens meer bevoegdheden toegeschreven, zo van ‘zeg jij 
nou eens dit of dat’, maar ik verwijs dan altijd naar de teamleider of de vestigings
directeur. De lijn is verantwoordelijk. Ik ga niet op de stoel van een leidinggevende 
zitten, maar probeer om dienstverlenend en ondersteunend te zijn. Ik doe niet zomaar 
eigenmachtig dingen, maar ik zoek de dialoog, faciliteer het proces, denk mee, praat 
mee en maak dingen duidelijk. Hier komt eigen initiatief, persoonlijke inbreng en een 
proactieve houding bij kijken. Dit is belangrijk: lijnfunctionarissen kunnen niet altijd 
overal alert op zijn.

 Kwaliteitszorg
Een systeem in de kwaliteitszorg is belangrijk. Ik vind het fijn om te merken dat het 
cyclische proces in de school klopt. Ik krijg er een goed gevoel van als een plan werkt 
zoals het bedoeld is. Maar het gaat er niet alleen om of we het systeem op orde 
hebben. Veel belangrijker is hoe we ervoor zorgen dat we het kwaliteitssysteem 
voor ons laten werken vanuit onze ambities. Dit betekent dat we niet alleen de 
rendements onderdelen van de inspectie op orde houden, maar dat we bij onze eigen 
ambities ook concrete doelen formuleren, die we vervolgens in een PDCAcyclus 
vatten en monitoren. Naast harde, kwantitatieve doelstellingen gaat het bij 
kwaliteitszorg om hogere ambities en de ontwikkeling van zogenaamde soft skills.

Kwaliteit wordt bepaald door de definitie die de school er aan geeft, de collectieve 
ambitie. De inspectie beoordeelt niet meer – maar ook niet minder – dan de 
deugdelijkheid van het onderwijs en de inrichting van het kwaliteitssysteem. Met het 
systeem van attenderingen en waarschuwingen vervult de inspectie de functie van 
early warning system. Maar zo’n systeem is vooral gericht op waar het fout kan gaan. 
Als school ben je hier veel mee bezig en dat is ook nodig, maar het is niet het 
belangrijkste. Een goede school wil meer bereiken, heeft ambities en streeft naar 
meerwaarde van het onderwijs voor de ontplooiing en vorming van de leerlingen. 
Zoals ook uit onderzoek is gebleken, werkt dit veel beter dan wanneer de focus alleen 
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ligt op dingen die niet goed gaan. Directie en teamleiders moeten de collega’s 
mobiliseren voor een collectieve ambitie, samen toewerken naar wat wij waardevol en 
belangrijk vinden in ons onderwijs. Zij moeten ervoor zorgen dat dit niet alleen in 
het schoolplan staat, maar dat medewerkers hier met elkaar over in gesprek blijven. 
De dialoog en het inzetten op mensen en hun ontwikkeling vormen de kern van 
kwaliteitszorg.

Alles wat er komt kijken bij het bewaken en verbeteren van opbrengsten, hebben 
wij vastgelegd in de kwaliteits agenda. Als ik er niet zou zijn, gaan de kwaliteitszorg
activiteiten gewoon door en dat is ook de bedoeling. Het streven van de kwaliteits
medewerker is er op gericht zichzelf overbodig te maken, alhoewel het natuurlijk 
wel handig blijft om een waakhond te hebben en iemand die Vensters vult en de 
management rapportages van MMP bespreekbaar maakt. Dit laatste doen wij 
standaard in augustus. Samen bekijken we dan waar we het komende schooljaar aan 
moeten werken. Als de inspecteur dan langskomt en zich zorgen maakt over één van 
de afdelingen, kunnen wij meteen zeggen: we hebben het gezien en we doen er dit en 
dat aan. Zo hebben we ooit het basistoezicht voor een afdeling weten te behouden.

Het kan gebeuren dat een afdeling zwak dreigt te 
worden. Dan is het zaak snel te verbeteren. Wij 
hebben dit gedaan door overleg, want alleen maar 
met cijfers strooien heeft geen zin. Een potentieel 
zwakke afdeling is een gezamenlijke uitdaging en 
vraagt om een gezamenlijke oplossing. Ga met 
elkaar om de tafel over de vraag ‘Hoe gaan we dit aanpakken?’ Wij hebben 
bijvoorbeeld afgesproken gerichte examentraining te geven, dat wil zeggen, niet 
alleen oude examens maken, maar ook aandacht besteden aan strategieën die 
leerlingen kunnen gebruiken bij het voorbereiden op en maken van examens. 
De leerlingen zijn actiever bij de hand genomen, bij veel puber leerlingen laat een 
zelfstandige aanpak vaak te wensen over. Daarnaast houden wij het niveau van het 
schoolexamen scherp in de gaten. Een gemakkelijk schoolexamen lijkt fijn, maar 
leerlingen zijn vaak tamelijk berekenend. Het ongewenste effect is dan dat ze zich 
voor het CE onvoldoende inspannen: ‘Ik hoef maar een 5 te halen om te slagen’. 
Vervolgens zakken ze door de knieën, wordt het een 4 en zijn er twee problemen: 
de leerlingen hebben het examen niet gehaald en de school heeft een te groot verschil 
tussen SE en CE.

‘De leerling centraal 
zeggen wij wel, maar 
de docent maakt het 
verschil!’
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Om dit te voorkomen en om kwaliteitszorg meer in de organisatie te spreiden, gaan 
we aan de slag met Libelle. Deze app bij het MMP is toegesneden op teamleiders, 
zodat zij snel kunnen zien wat de resultaten van een bepaalde docent, klas of leerling 
zijn. De teamleider kan de docent zo ook op een andere manier beoordelen, naast het 
klassenbezoek waar zichtbaar wordt hoe de leraar pedagogisch en didactisch met zijn 
leerlingen omgaat.

Het belangrijkste van kwaliteitszorg vind ik toch het principe ‘willen weten is meten’. 
Mijns inziens moet je starten vanuit de ambities die je wilt bereiken, in plaats van te 
beginnen met een systeem waarna je je vervolgens moet afvragen wat je nou met al die 
kwaliteits en tevredenheidsonderzoeken moet doen. De eigen ambities of doelen 
bepalen de resultaten die je wilt behalen en van daaruit bepaal je ook hoe en wat je 
moet weten om te kunnen bepalen of je die resultaten bereikt.

 De toekomst
Ik hoop eigenlijk dat de functie van kwaliteitszorgmedewerker in de toekomst 
overbodig wordt. Ik zou graag zien dat ‘mijn’ manier van denken overal in de school 
zichtbaar wordt: het nastreven van een collectieve ambitie in plaats van het repareren 
van tekorten. We kunnen en moeten meer kijken naar wat de school of leerling nodig 
heeft om hun idealen en doelen te bereiken. De invoering van passend onderwijs en 
handelingsgericht werken zijn hier een mooi voorbeeld van. Dat geldt ook voor de 
talentspecials die wij hier op school hebben. Er komen steeds meer mogelijkheden om 
leerlingen maatwerk te bieden. Met behulp van ICT krijgen leerlingen rechtstreeks 
toegang tot aantrekkelijke bronnen en verschillende vormen van leerstofverwerking.
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 SIGRID ESTHER HOOGLAND  
Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Sigrid Esther Hoogland is beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij 
CSG Liudger in Drachten. Dit is een brede scholengemeenschap met vijf 
locaties in Drachten en omgeving met in totaal circa 3.000 leerlingen. 
CSG Liudger wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur.

Na mijn studie onderwijskunde en een verkorte paboopleiding heb ik als leerkracht 
en intern begeleider in het basisonderwijs gewerkt. Daarna ben ik overgestapt naar 
een hogeschool, waar ik in verschillende functies heb gewerkt. Sinds maart 2011 werk 
ik op deze school voor voortgezet onderwijs. Door mijn eerdere werkervaringen kan 
ik nu mooi twee kanten opkijken en weet ik praktijk en beleid met elkaar te 
verbinden.

 Rol en rolopvatting
In mijn functie zijn onderwijs en kwaliteit aan elkaar gekoppeld. Dat vind ik sterk, 
omdat in een schoolorganisatie kwaliteit immers altijd over onderwijs gaat. Ik ben 
vooral bezig met het ontwikkelen, uitzetten en toetsen van beleid en ik adviseer, 
ondersteun en informeer bestuur en de locatiedirecties op dit gebied. Daarnaast ben 
ik betrokken bij verbeterprocessen in de school. Ik speel dan met name een rol in de 
analysefase en bij het opstellen van het plan. De scholen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de verbeterplannen, alhoewel ik vaak wel de voortgang in de 
gaten houd en op verzoek soms inhoudelijke tips of aandachtspunten benoem.

Veel werk doe ik alleen, daarom vind ik het leuk als ik met anderen kan samenwerken, 
bijvoorbeeld met locatiedirecteuren om instrumenten te bedenken, te ontwikkelen en 
te evalueren. We hebben onder andere een eigen model gemaakt om docenten te 
beoordelen. We gaan nu werken met kwaliteitsscholen.nl. Het onderdeel bekwaam
heids  dossier biedt kansen om samen met de P&Omedewerker te zorgen dat dit 
systeem goed in de school terechtkomt en medewerkers er optimaal gebruik van 
kunnen maken.

PORTRET  6

‘Net als in mijn 
werk komen hier in 
het atrium allerlei 
lijntjes samen, 
zoals bij een spin 
in zijn web. Ik 
vind het belangrijk 
om voor ogen te 
houden dat we 
uiteindelijk alles 
voor de leerlingen 
doen.’
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Mijn rol is voornamelijk kaderscheppend, ondersteunend en gericht op het 
structureren van processen. Mijn taken zijn vooral het voorstellen van werkwijzen; 
het opstellen, invoeren en monitoren van instrumenten, formats en plannen; het 
begeleiden van analyses van de inspectieindicatoren; rapportages maken voor de raad 
van toezicht; monitoring, metingen en onderzoek opzetten en uitvoeren; het 
Schoolvenster bijhouden en uitwerken voor de werkvloer en tot slot natuurlijk het 
informeren van directie, bestuur en teamleiders over al deze ontwikkelingen.

Het is mijn doel om mensen te helpen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
Ik wil graag dingen maken of doen waar locatiedirecteuren, teamleiders en docenten 
in de school zelf mee verder kunnen. Vaak kan dit door het aanbrengen van structuur, 
het vereenvoudigen van werkwijzen of het introduceren van theoretische modellen of 
kaders. Mensen gaan hierdoor anders naar hun werk kijken. De PDCAcyclus wordt 
bijvoorbeeld steeds meer gemeengoed in de school.

 Kwaliteitszorg
Mijn functie bestond voorheen nog niet. Het eerste jaar was een zoektocht naar wat 
de school wilde en wat ik kon bieden. Uiteindelijk zijn we onder andere vanuit het 
inspectiekader tot een aantal essentiële activiteiten gekomen. We moeten immers aan 
een aantal zaken voldoen. Bovendien weten we ook welke analyses en evaluaties we 
kunnen uitvoeren op de scholen om dit vast te stellen en wanneer het een goede 
periode is om dit te doen. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe kunnen we ons 
verantwoorden, hebben we onze resultaten voldoende gedocumenteerd en tonen de 
processen in de school aan dat we goed bezig zijn?

Deze activiteiten hebben we vervolgens uitgewerkt in een kwaliteitsplan. Daar zijn we 
best trots op, het is een gedegen, gestructureerde cyclus van vier jaar, waarmee 
iedereen kan werken. We hebben hierin opgenomen welke onderzoeken we wanneer 
doen, wie wat doet, welke informatie een onderzoek of analyse moet opleveren en hoe 
de gegevens in de school besproken worden. Deze aanpak draait nu een schooljaar en 
de meeste scholen zijn er erg over te spreken. Het geeft houvast, is concreet en zorgt 
daardoor voor betere opvolging. Men weet wat er van hen verwacht wordt, alhoewel 
een enkeling het wat overweldigend vindt en de meerwaarde ervan nog niet echt 
inziet.

Als de kwaliteitskaarten van de inspectie er weer zijn, analyseer ik de opbrengsten. 
Ik maak een overzicht voor het bestuur en de locatiedirecteuren van hoe we er voor 
staan, afgezet tegen de situatie van vorig jaar. Ik geef op hoofdlijnen aan wat de 
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resultaten en de verbeterpunten zijn. De diepere analyse en inhoudelijke uitwerking 
van deze punten op locatie en teamniveau is vervolgens aan de directeuren en de 
teamleiders zelf, maar ik geef tips of help bij de analyse. Dit laatste doe ik meestal 
door een opzet te maken waar ze volgend jaar zelf mee verder kunnen. Ik leer hen ook 
waarop ze moeten letten, bijvoorbeeld met behulp van gerichte evaluatievragen.

Twee jaar geleden liepen de opbrengsten van één van onze scholen ineens erg terug. 
We zijn toen in contact geraakt met het project Leren verbeteren. Dit proces heb ik 
van begin tot eind gevolgd. Ook bij de analyse en de inventarisatie van aanleiding en 
knelpunten heb ik een rol gespeeld. Ik heb een aantal punten aangewezen om verder 
naar te kijken en uit te zoeken. De locatie is daar vervolgens zelf succesvol mee aan de 
slag gegaan.

We hebben ook een systeem voor early warning. We maken 
gericht prognoses van de opbrengsten, ook voor het komende 
jaar, zodat we meer vooruit kunnen sturen. Het bestuur 
neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid, onder andere door 
de opbrengsten met de scholen te bespreken en door middel 
van streefindicatoren en cijfers duidelijk aan te geven wat ze willen bereiken. Op 
deze manier werken we aan het vasthouden en het voortzetten van de verbetering.

Daarnaast zijn de collegiale visitaties die wij doen met alle scholen binnen onze 
scholengroep in Friesland een belang rijke ontwikkellijn voor ons. Onderdeel van 
iedere visitatie is een zelfevaluatie. Voor onze scholen heb ik hiervoor een richtlijn 
geschreven. Die gaat niet alleen over de algemene visie, het algemene beleid en de 
uitwerking daarvan op de specifieke school, maar vooral over de identiteit, de 
opbrengsten en het onderwijsleerproces. Ook is er aandacht voor leerlingenzorg, 
personeel, communicatie en schoolklimaat. De kracht van de richtlijn is dat mensen 
gedwongen worden om aan de hand van de PDCAcyclus te kijken naar hun school 
en te reflecteren op hun eigen beleid, de effecten daarvan en het ontwikkelproces.

 De toekomst
De meeste randvoorwaarden zijn op orde. We hebben beleid, een kwaliteitsplan en 
iedereen weet wat hij daar wanneer voor moet doen. Maar uiteindelijk moet dit 
zichtbaar worden in de klas en in de resultaten. Ik wil graag dat kwaliteitszorg een 
betere plek krijgt op de werkvloer en docenten meer opbrengstgericht gaan werken, 
bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van gegevens om hun lessen te optimali
seren. Volgens mij is het daarbij belangrijk om in vaksecties en in teams meer met 

‘Alles alleen 
doen is optellen. 
Samenwerken is 
vermenigvuldigen.’
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elkaar te praten over het onderwijsleerproces en good practices uit te wisselen. 
Teamleiders kunnen kwaliteitszorg nadrukkelijk in het team op de agenda zetten, 
zodat iedereen er bewust en gericht aan werkt. Nu is kwaliteitszorg vaak nog van mij, 
of van een directeur of een teamleider, maar het kan en moet echt meer indalen in de 
teams. Daarnaast liggen er volgens mij veel verbetermogelijkheden in het versterken 
van de positie van de vaksecties. Zij spelen een cruciale rol bij het afstemmen van 
vakken, toetsen en leerlijnen, aspecten die van grote invloed zijn op de rendements 
en examenindicatoren van de inspectie. Vaksecties zijn vaak ook goed georganiseerd 
en kunnen gemakkelijk intern en extern afstemmen en leren van en met elkaar.

Het gaat erom eigenaarschap en verantwoordelijkheid daar te leggen waar het hoort: 
zo laag mogelijk in de organisatie. De uitdaging is om vaksecties en teams geen 
opdrachten te geven, maar ervoor te zorgen dat zij zelf verbeterpunten zien en 
oppakken. De teamleiders en ik moeten dan meer faciliterend en minder uitvoerend 
zijn. We moeten mensen in de juiste ontwikkelstand krijgen en zorgen dat we 
allemaal dezelfde kant op bewegen. Dan werk je met elkaar en niet tegen elkaar en 
kom je uiteindelijk verder. Alles alleen doen is optellen, samenwerken is 
vermenigvuldigen.
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 MARJOLEIN VERHEIJ  
Staffunctionaris onderwijs en kwaliteit

Marjolein Verheij is staffunctionaris onderwijs en kwaliteit bij Esloo 
Onderwijsgroep in Den Haag. De onderwijsgroep bestaat uit zes 
zelfstandige en zeer verschillende scholen en verzorgt onderwijs voor 
ongeveer 2.400 leerlingen. De groep maakt onderdeel uit van de SCO 
Lucas, waaronder nog drie andere grote onderwijsinstellingen voor 
voortgezet onderwijs vallen.

Oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs, waar ik eerst docent ben geweest. 
Vervolgens was ik directeur van een basisschool die ik zelf heb opgezet. Daarna ben ik 
overgestapt naar een nieuwbouwschool in het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk ben 
ik vijf jaar geleden in deze functie gestart. Het is leuk dat ik deze sprongen heb 
gemaakt; ik weet nu veel van beide soorten onderwijs en kan me er gemakkelijk in 
verplaatsten. Zeker nu de verbindingen tussen primair en voortgezet onderwijs steeds 
sterker worden, is het belangrijk om beide werelden te begrijpen.

 Rol en rolopvatting
De verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt bij ons bij de scholen. Ik ondersteun 
de zes directeuren organisch: we werken samen aan onderwijskwaliteit. De ene 
directeur heeft meer behoefte aan ondersteuning dan de ander, iedereen doet het op 
een eigen manier. Ik doe mijn best om het verbeterproces zo goed mogelijk te 
faciliteren en knelpunten te signaleren, in het beleid en op de locaties.

Naast ondersteuning aan de schooldirecteuren brainstorm ik regelmatig met de 
algemeen directeur, heb ik contact met de gemeente en met mensen van andere 
afdelingen op school, bijvoorbeeld de personeelsfunctionaris. De algemeen directeur 
heeft een vaste gesprekkencyclus met de directieleden. Voorafgaand aan de gesprekken 
bespreek ik met hem de stand van zaken. We hebben het dan over wat mij en hem is 
opgevallen, soms ook aan de hand van onderliggende stukken.

PORTRET  7

‘Kwaliteitszorg heeft te maken met bereiding. Je hebt 
allerlei pannen op het vuur staan, waar je verschil-
lende ingrediënten aan toevoegt en af en toe in moet 
roeren. Het resultaat staat ook niet vast, er kan altijd 
nog iets bij of af, maar je moet het wel constant in de 
gaten houden.’
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Ik krijg energie van brainstormen met directieleden. Het liefst buiten de school, want 
anders worden ze constant gestoord, is er weer een telefoontje of komt er een docent 
of leerling langs. Laatst heb ik met een directeur, bijna letterlijk met de benen op 
tafel, gefilosofeerd over een bepaalde havoklas. We willen deze soms lastige groep 
graag binnenboord houden en denken na over een nieuw programma voor het 
mentoraat. Laat die kinderen bijvoorbeeld eens filosoferen of debatteren, of aan yoga 
doen. Vervolgens is het mijn taak om van die ideeën een opzet te maken en met de 
docenten van de betreffende school te bespreken wat zij er van vinden. Ik zorg ook 
voor de zakelijke kant en zoek bijvoorbeeld naar eventuele subsidies. Als je samen 
goed onderwijs verzorgt voor leerlingen die het nodig hebben, word je daar zelf rijker 
van en de leerlingen natuurlijk ook. Dat vind ik belangrijk om in gedachten te 
houden, je doet het uiteindelijk voor de leerlingen.

Mijn kracht is structureren, mensen samen brengen en vooral enthousiasmeren. 
En toegeven als iets niet bij me past. Mijn bordje zit soms erg vol, ik doe veel 
verschillende dingen en mensen weten mij voor van alles en nog wat te vinden. Ik heb 
niet echt een duidelijke taakomschrijving. In het begin bemoeide ik me nog tegen veel 
meer dingen aan, maar ik heb ontdekt dat je vooral dingen moet doen die bij je eigen 
kracht passen. Ik denk mee, help reflecteren, geef feedback en initieer gezamenlijke 
dingen. Eigenlijk heeft bijna alles met kwaliteit te maken.

 Kwaliteitszorg
Cijfers zijn belangrijk, want daar word je op afgerekend, maar ik zie het niet als het 
voornaamste onderdeel van onderwijskwaliteit. Ik vraag steeds hoe we bepaalde 
dingen gaan doen en of we de dingen in de school goed genoeg doen. De PDCA
cyclus probeer ik in elk gesprek terug te laten komen. Ik wil deze benadering bij de 
directeuren versterken, zodat zij er meer over nadenken en met hun personeelsleden 
verder in gesprek gaan. Dit kost wel veel tijd, want met kwaliteitszorg kom je aan de 
ziel van de school. Als directeur sta jij namelijk voor jouw school, jouw onderwijs en 
jouw kwaliteit en dan kom ik binnen met kritische vragen. Daarom vind ik het 
belangrijk om eerst een band met de directeuren op te bouwen.

Rondom de examentijd kijk ik het meest naar de opbrengsten. In oktober of 
november gaan we hier dieper op in. Naar aanleiding van de examenresultaten 
worden er actieplannen geschreven, vakwerkplannen aangepast en maatregelen 
genomen. Als ik teruglopende opbrengsten constateer, wijs ik de directie hier als 
eerste op. De vraag is dan hoe we hier op kunnen anticiperen en zorgen dat we niet 
zwak worden. Laatst hadden we op een school een flinke toeloop van LWOO
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geïndiceerde leerlingen. Dat heeft invloed op het rendement. Maar we hebben ook 
een school met alleen LWOOgeïndiceerde leerlingen. Ik zorg er dan bijvoorbeeld 
voor dat één van de docenten van die school een training verzorgt.

Toen ik hier kwam hadden drie van de zes scholen een zwakke of zeer zwakke 
afdeling. Ondertussen staan ze allemaal weer op groen. We hebben dit verbeterproces 
echt met z’n allen opgepakt. Ik kan niet goed benoemen wat mijn specifieke bijdrage 
is geweest. Ik sta niet met een zweep klaar, zodat dingen op een bepaalde manier 
worden gedaan, want ik heb de wijsheid niet in pacht. In gesprekken heb ik vooral 
laten zien hoe het anders kan. Een directeur kan dat ook wel, maar die zit soms vast 
in de waan van de dag. Iemand moet dan even helpen focussen en zeggen: hier richten 
we ons op. Op één van de scholen hebben we bijvoorbeeld, samen met een adviseur 
van Leren verbeteren, een scan gedaan van de examenklas. We hebben vervolgens 
besproken wat we zien en wat dit betekent. Daarnaast bespreken we regelmatig met 
leerlingen hoe we dingen beter kunnen doen. We stellen ons kwetsbaar op naar het 
docententeam en naar leerlingen, want samen kom je tot goede ideeën. Samenwerken 
en verbinden is de rode draad in mijn werk en wat ik belangrijk vind in kwaliteitszorg.

Het is mooi om te zien wat je in vijf jaar samen kunt 
bereiken. Ik wil deze stijgende lijn graag vasthouden. 
Als je in de ogen van de inspectie groen bent, kun je 
twee dingen doen: achterover leunen of een aantal 
dingen goed in de peiling houden. Dat laatste doen wij. Ik ben trots dat er op dit 
moment echt energie in de scholen zit: we kunnen en willen nog beter worden. Vroeger 
was de mentaliteit anders, mensen vonden een score van 7 bij een leerlingen enquête al 
goed genoeg. Nu zeggen directeuren en personeelsleden: ‘Dat moet toch beter kunnen? 
Wij kunnen nog meer voor de leerlingen betekenen.’ Ik vind dat we dit heel sterk met 
elkaar hebben opgepakt, we gaan constant met elkaar in gesprek over de kwaliteit.

 De toekomst
Voor mij hoeft er niet zo veel te veranderen. Ik hoop dat we de weg die wij nu hebben 
ingeslagen, vast kunnen houden. Met elkaar blijven bespreken, bedenken en oplossen. 
Al onze scholen bedienen een andere groep leerlingen en hebben eigen waarden en 
normen. Ik hoop dat iedere school zijn eigen unieke identiteit behoudt, ondanks alles 
wat er van boven op ons af komt, de regelzucht, reken en taaltoetsen, enzovoorts. 
Ik wil dat we alles voor de leerling blijven doen. De ontwikkeling van de leerling 
is het belangrijkste en het meest waardevolle. Toetsen moeten hier ondergeschikt 
aan zijn.

‘Met kwaliteits zorg kom 
je aan de ziel van de 
school.’



 MARLOES BUSCHERS  
Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Marloes Buschers is beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij de 
Carmelinstelling Pius Canisius in Almelo. De instelling wordt gevormd door 
het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius. Op vijf locaties wordt 
een breed onderwijsaanbod verzorgd voor circa 3.500 leerlingen. De 
instelling heeft een centrale directie van twee leden en maakt deel uit van 
de Stichting Carmelcollege, die uit 14 scholen bestaat.

Halverwege 2011 rolde ik eigenlijk per toeval het onderwijs in. Nadat ik mijn studies 
sociologie en bestuurskunde had afgerond, werkte ik bij de politie als beleidsadviseur, 
een mooie, maar tijdelijke baan. Een kennis wees me op de vacature beleidsmedewerker 
onderwijs en kwaliteitszorg bij Pius Canisius. De school zocht bij voorkeur een 
bestuurskundige, ik denk omdat bestuurskundigen goed in staat zijn vanuit 
verschillende invalshoeken naar situaties te kijken, een competentie die je als 
kwaliteitszorgmedewerker ook nodig hebt. Ik zie in deze functie elementen terug 
vanuit mijn beide studies. Enerzijds bestaan de werkzaamheden uit het opstellen van 
beleidstukken, plannen en rapportages, het bestuurskundige aspect. Anderzijds werk 
je met data en doe je allerlei analyses en onderzoeken, de sociologische kant.

 Rol en rolopvatting
Als beleidsmedewerker ondersteun ik de centrale directie en daarnaast werk ik veel 
samen met de locatiedirecteuren en de teamleiders. Zij geven mij regelmatig 
opdrachten of stellen vragen die aan kwaliteitszorg gerelateerd zijn.

Binnen de instelling ben ik de enige kwaliteitszorgmedewerker. Ik werk veel 
zelfstandig en ben zelf verantwoordelijk voor mijn werk. Wel is er goed onderling 
contact met andere kwaliteitszorgmedewerkers binnen de Stichting Carmelcollege. 
Het is het boeiend en leerzaam om met hen ervaringen uit te wisselen. De verschillen 
tussen de uitvoering van deze functies worden dan ook goed zichtbaar. De een is 
bijvoorbeeld erg gefocust op data en analyse, terwijl een ander zich meer op 

PORTRET  8

‘De vergadertafel 
is de belangrijkste 
plek voor mijn werk. 
In gesprekken en 
bij de toelichting 
van data krijgt 
kwaliteits zorg 
pas echt vorm 
en inhoud.’
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beleidsniveau bevindt. Ik kan niet zeggen welke invulling van kwaliteitszorg beter of 
effectiever is; het hangt af van de behoefte van de school, de persoonlijke kwaliteiten 
van de medewerker en de manier waarop de functie is weggezet binnen de organisatie.

Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse planning en beleids
cyclus. Periodieke rapportages aan de directie, de medezeggenschapsraad en het 
bestuur maken daar deel van uit. De cyclus bevat naast een aantal wederkerende 
onderdelen zoals tevredenheidsonderzoeken, financiële stukken en communicatie
beleid ook enkele incidentele onderwerpen. Denk hierbij aan een evaluatie van het 
BYODonderwijs of van het mentoraat. In de cyclus geven we aan in welke maanden 
we wat doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. De planning schetst een beeld van 
wat er in het schooljaar staat te gebeuren.

Soms doe ik werkzaamheden waarvan ik me afvraag of ik die wel zou moeten doen, 
maar ik ervaar ze niet als last of iets waar ik vanaf moet. Sterker nog, het is doorgaans 
juist erg interessant, bijvoorbeeld wanneer docenten langskomen die voor hun studie 
een onderzoek moeten doen en daar hulp bij nodig hebben. Zolang het er niet te veel 
worden, kunnen ze bij mij terecht. Voor mij is het waardevol deze contacten met 
docenten te onderhouden.

 Kwaliteitszorg
Dataanalyse hoeft niet altijd op het niveau van een beleidsmedewerker plaats te 
vinden. Ook docenten in de klas zijn prima in staat data te gebruiken. Als zij 
bijvoorbeeld zicht hebben op welk onderdeel van een toets leerlingen slecht scoren, 
dan kunnen ze daar in een volgende les extra aandacht aan besteden. Ik help docenten 
en teamleiders onderzoeken hoe ze aan de hand van data problemen kunnen oplossen. 
We doen dat onder andere in datateams, die wij sinds 2011 met hulp van de 
Universiteit Twente hebben opgestart. Dit is een langlopend project waarmee we 
doorgaan, ook nu de externen niet meer bij enkele datateams betrokken zijn.

Ik denk dat meer focus op data en analyse helpt om onderwijsprocessen en 
opbrengsten te verbeteren. Deze cultuur moet nog verder worden ontwikkeld, ook al 
vinden sommige docenten dat we het hierover te veel hebben. Volgens hen gaat het 
om meer dan alleen het uiteindelijke meetbare resultaat en telt vooral wat er in de les 
gebeurt en hoe dat gebeurt. Ik denk dat het goed is hier een gulden middenweg in te 
vinden. Beide zaken hangen immers met elkaar samen: goed onderwijs in de klas 
zorgt voor betere resultaten. Daarnaast hebben we te maken met de inspectie, die 
eisen stelt aan onze opbrengsten. Dat betekent dat daar sturing op moet plaatsvinden.
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Een ontwikkeling waar ik ook trots op ben, is onze rendementscyclus. Hierin staat 
heel specifiek wat we wanneer met welke data willen doen, met wie we het bespreken 
en hoe we knelpunten signaleren. De rendementscyclus begint in september met 
de bespreking van de percentielscores en de voorlopige examencijfers in het 
ManagementVenster. De locatieleiding gaat vervolgens zo snel mogelijk met secties 
waarvan de scores achterblijven in gesprek over de geconstateerde knelpunten en de 
verbetermogelijkheden. Doorstroomcijfers worden met de teams besproken en waar 
nodig worden verdiepende analyses uitgevoerd. Aan het begin van ieder schooljaar ga 
ik naar de locaties van het Pius X College voor een presentatie over de opbrengsten. 
Dit was even wennen voor docenten, omdat openbaar wordt wel secties minder goede 
resultaten behalen. Inmiddels worden docenten veel bewuster van de eigen 
opbrengsten en hoe we als school presteren. Een positieve ontwikkeling, want het is 
een eerste stap in een cultuuromslag waarbij opbrengsten en verantwoording steeds 
belangrijker worden.

Een van onze afdelingen heeft vorig jaar het predicaat 
zwak ontvangen. Dit zagen we tijdig aankomen en we 
zijn daarom ook al vroeg begonnen met een verbeterplan. 
Samen met de locatieleiding heb ik gekeken waar de 
precieze knelpunten liggen. Daarbij heb ik ook verschil
lende analyses gemaakt, zoals een cohort analyse. Aan de 
hand van de bevindingen heeft de locatieleiding verschil
lende verbeteracties uitgezet, zoals het aanpassen van de 
lessentabel en het aanscherpen van de overgangsnormen.

Ik ben blij dat onze scholen het programma CumLaude hebben aangeschaft. Het 
is een handige tool om sneller en dieper in data te duiken. Daarnaast biedt het 
programma mooie grafische mogelijkheden. Voor een teamleider kan het soms best 
lastig te begrijpen zijn hoe een bepaalde analyse in elkaar zit: een illustratie maakt dat 
dan al gauw duidelijker.

 De toekomst
Binnen de Stichting Carmelcollege is er veel aandacht voor kwaliteitszorg. Sommige 
functies hebben de tijd gehad om zich te ontwikkelen, helemaal als ze lang door 
dezelfde mensen worden ingevuld. Ik leer van mijn collega’s kwaliteitszorg en krijg 
van schoolleiding en directie de ruimte zelf dingen aan te pakken. Ik vind het 
belangrijk dat de directie achter kwaliteitszorg staat en bereid is mensen te faciliteren 
en in hen te investeren, wat bij ons zeker het geval is.

‘Docenten worden zich 
steeds bewuster van 
de eigen opbrengsten 
en hoe we als school 
presteren.’
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Ik hoop dat mensen in de toekomst sneller een kijkje nemen in een andere klas 
of school, als onderdeel van de kwaliteitszorg. Met andere scholen van de 
Carmelstichting hebben wij visitatietrajecten. Daar merk ik hoeveel energie mensen 
krijgen van het met en van elkaar leren. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om 
gebruik te maken van de kennis en expertise van collega’s, zeker als de resultaten daar 
aanleiding voor geven.
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 JOANY DE WIT  
Senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg

Joany de Wit is senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij het 
Stanislas College. Het Stanislascollege heeft zo’n 5.200 leerlingen verspreid 
over zeven vestigingen in Delft, Pijnakker en Rijswijk en valt met drie andere 
grote onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs onder het bestuur van 
SCO Lucas.

Ik werk nu bijna tien jaar als beleids en kwaliteitszorgmedewerker. Hiervoor heb 
ik zo’n 20 jaar verschillende directiefuncties vervuld in het voortgezet onderwijs, 
het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. Na mijn directie
functie ben ik parttime als stafmedewerker met kwaliteitszorg aan de slag gegaan. 
Naast het invoeren van een goede en gestructureerde evaluatieve cyclus, heb ik ook 
de koppeling met het schoolplan gemaakt. Het verplichte schoolplan was er op 
iedere locatie wel, maar het lag vaak in de kast zonder dat er iets mee werd gedaan.

 Rol en rolopvatting
Bij het opzetten van de kwaliteitszorg destijds merkte ik al snel dat het nog niet echt 
in de klas terechtkwam. Daar was de tijd toen ook niet rijp voor, omdat de cyclus en 
het planmatig werken nog hun plaats in de organisatie moesten krijgen. Ondertussen 
is dat wel het geval. Daarom vond ik het mooi dat de centrale directie mij vorig jaar 
vroeg om coach te worden in het kader van het programma LeerKRACHT. Dit 
maakte voor mij de cirkel rond: na het implementeren van planvorming, monitoring 
en verantwoording afleggen in de organisatie van de zeven locaties, kan ik nu als 
coach kwaliteitszorg echt laten landen in de klas. De bedoeling is dat uiteindelijk alle 
locaties met het programma leerKRACHT werken en ik coach nu alle VMBO 
locaties. De basis van LeerKRACHT is dat je in ongeveer acht weken intensief (in 
groepen van max 10) aan de slag gaat met schoolleiding, teamleiders en docenten. 
Als coach begeleid ik dit proces, stel ik open en kritische vragen en geef ik trainingen 
om de vaardigheden van docenten te verbeteren, bijvoorbeeld in het geven en 
ontvangen van feedback.

PORTRET  9

‘De borden van 
het LeerKRACHT 
programma 
zorgen ervoor 
dat kwaliteitszorg 
echt in de klas 
komt. Onderwijs-
kwaliteit wordt 
hierdoor echt 
onderwerp van 
gesprek bij 
docenten.’
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 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is niets zonder inhoud. In mijn functie als beleidsmedewerker ben ik 
begonnen om met alle locaties een missie en visie op te stellen. De locatiedirecties 
waren hier nauw bij betrokken en hebben de gezamenlijke plannen verder uitgewerkt. 
In 2003 kregen wij van de inspectie een onvoldoende voor de kwaliteitszorg, maar dit 
was een jaar later al weer De opbrengsten waren wel goed, maar de locaties werkten 
nog weinig planmatig en waren ze vooral bezig met ‘korte termijn zaken’. Aan 
langetermijnplanning en de verbetering van de onderwijskwaliteit kwamen ze nog 
weinig toe. Daar ben ik bij gaan helpen.

De kern van kwaliteitszorg zit in het cyclische en die planmatige manier van werken 
hebben de locatiedirecteuren inmiddels opgepakt, alhoewel ik nog wel ondersteun bij 
de algemene monitoring en het voorbereiden van de inspectiebezoeken en dergelijke. 
In het programma LeerKRACHT werken we de acties en speerpunten nu verder uit, 
zodat het onderwijs in de klas verbetert. Daar gaat het uiteindelijk om. En degene die 
dat moet doen, is de docent.

LeerKRACHT kent drie kerninterventies: 1. een bordsessie van vijftien minuten om 
doelen te bepalen, resultaten te volgen en verbeter ideeën te delen; 2. lessen bezoeken 
bij collegaleraren, om inspiratie op te doen, ontwikkelpunten te signaleren en 
feedback te kunnen geven; en 3. samen lessen voorbereiden, om ervaringen te delen 
en samen uitdagende problemen op te lossen. Door de interventies komt het gesprek 
over onderwijsinhoud en onderwijskwaliteit op gang. Het programma is gericht op 
het veranderen van gedrag als op het verbeteren van het onderwijs. Iedereen is erbij 
betrokken: de docent staat centraal en de schoolleider heeft een tool om cultuur te 
veranderen. Dat maakt het zo krachtig. Ik merk op school echt dat er een gedrags
verandering plaatsvindt, met name op het gebied van samenwerking en communicatie 
om het onderwijs te verbeteren. Docenten hadden de neiging hun deur dicht te 
houden, maar nu zijn er geen heilige huisjes meer. Iedereen moet wel samenwerken 
en dan blijkt dat ze veel energie van elkaar krijgen. Docenten ervaren LeerKRACHT 
niet als de zoveelste vernieuwing die van bovenaf is opgelegd. Ze zien het als een 
manier om beter met elkaar samen te werken. Het raakt hen in dat waarmee ze bezig 
willen zijn: leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. Het gaat hen letterlijk aan 
het hart, want praten met collega’s maakt dat ze gehoord worden. Ik ben er trots op 
dat onze docenten nu zelf aan de slag zijn met onderwijs verbetering. De slogan van 
LeerKRACHT is niet voor niks ‘Elke dag samen een beetje beter’.
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De directeur sluit regelmatig bij de teamvergaderingen aan en ziet hoe docenten 
concreet werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De schoolleiding is 
betrokken bij de planvorming en het bepalen van het wat, maar de hoevraag van de 
uitvoering ligt nu echt bij de docenten. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor en 
krijgen door het programma concrete handvatten, tips en voorbeelden.

Ik werk zowel mensgericht als resultaatgericht: in mijn werk probeer ik de harde 
kant te verbinden met de zachte. Het programma is bijvoorbeeld ook gericht op 
gedragsverandering, maar de teamdoelen moeten inhoudelijk zijn en wel ergens over 
gaan. Data helpen om zachte doelen te bereiken. Opbrengstgericht werken staat hoog 
in het vaandel en is sterk in ontwikkeling. Sommige docenten vinden abstract 
denken, resultaten analyseren en daar vervolgens acties op laten volgen nog moeilijk. 
Ons leerproces is om meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, want er zijn ook 
docenten die het wél kunnen en leuk vinden. Het programma sluit hier goed bij aan, 
want het is gericht op samenwerken. We zijn bezig om de competenties die nodig zijn 
om opbrengstgericht te werken, in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.

In mijn werk probeer ik de harde kant te verbinden met de 
zachte. Het programma is bijvoorbeeld erg gericht op gedrags
verandering, maar de teamdoelen moeten inhoudelijk wel 
ergens over gaan. Data helpen om zachte doelen te bereiken. 
Opbrengstgericht werken staat bij ons nog wel een beetje in de 
kinderschoenen. Sommige docenten vinden abstract denken, resultaten analyseren 
en daar vervolgens acties op laten volgen nog moeilijk. Ons leerproces is om meer 
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, want er zijn ook docenten die het wel 
kunnen en leuk vinden. Het programma sluit hier goed bij aan, want het is gericht 
op samenwerken. We zijn nu vooral bezig om de competenties die nodig zijn om 
opbrengstgericht te werken, in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.

Die competenties zijn bij ons op school zeker aanwezig. Dat merkten we toen we eens 
een zwakke afdeling hadden. Een werkgroep heeft de resultaten geanalyseerd om de 
knelpunten te achterhalen en te bekijken wat er nodig was om snel te verbeteren. 
Overigens kwam die zwakke afdeling ook niet onverwacht. Iedereen was zich er goed 
van bewust en er kon snel gereageerd worden. Ik hoefde daar dus ook niet zoveel te 
doen, alleen de regie en het overzicht houden en het verbeterproces op hoofdlijnen 
aansturen. Ik doe de dingen die nodig zijn en als er gaten vallen; de rest pakken de 

‘Een cultuur van: 
elke dag samen 
een beetje beter.’
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locatiedirecties zelf op. Wat betreft cijfers analyseren en early warning zijn de havo en 
vwoafdelingen wat sterker dan het vmbo. Voor het analyseren van de cijfers maken 
de locaties zelf gebruik van het Magister Managementinformatie Platform.

 De toekomst
Volgens mij is kwaliteitszorg op veel scholen nog een papieren tijger. Ik heb het 
afgelopen jaar gemerkt dat dit niet zo hoeft te zijn en wil dan ook iedereen adviseren 
om bijvoorbeeld via lesbezoeken het onderwijs naar een hoger niveau te brengen. 
Het is belangrijk om te zorgen dat docenten hier zelf en vooral ook samen mee aan de 
gang gaan. Met gedrags en cultuurverandering verbeteren de onderwijsresultaten 
structureel en beklijft het langer. De schoolleiding kan niets als er geen vertaalslag 
naar de klas wordt gemaakt. Net als de teamleiders hebben zij het vaak te druk om 
dit goed te doen of maken ze andere keuzes in hun tijdsbesteding. De verant
woordelijkheid voor onderwijsresultaten alleen bij docenten leggen, werkt 
daarentegen ook niet. Zij moeten wel de tools krijgen om samen naar blijvende 
oplossingen te (leren) zoeken. En dit kan alleen als de schoolleiding er tijd en ruimte 
voor vrijmaakt. Het is een diepteinvestering, maar die leidt er wel toe dat we nu echt 
preventief bezig zijn. Op scholen gaat de tijd vaak op aan calamiteiten en wordt er 
weinig over oplossingen voor de langere termijn nagedacht. De dagelijkse hectiek 
overheerst en is het vooral brandjes blussen. Het is dan des te belangrijker om af en 
toe stil te staan en te bekijken wat er gebeurt. Dit betekent de rust nemen om samen 
na te denken en niet zo maar ad hoc oplossingen bedenken.
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 DINET KROFT  
Docente economie en vestigings expert kwaliteitszorg

Dinet Kroft is docente economie en vestigingsexpert kwaliteitszorg bij CSG 
Het Noordik in Almelo. Deze brede scholengemeenschap heeft vier 
vestigingen in Almelo en omstreken en telt 2.900 leerlingen. In de 
vestigingen werken docenten in resultaatverantwoordelijke teams die worden 
ondersteund door project- en expertteams en secties. 

Ik heb bedrijfskunde gestudeerd met een educatieve master (bedrijfs)economie. 
Tijdens mijn studie heb ik me gespecialiseerd in kwaliteitsbeleid. Inmiddels ben ik 
bijna tien jaar economiedocent en sinds drie jaar ook vestigingsexpert kwaliteitszorg. 
Als docent was ik al bezig met bedenken wat ik beter kon doen voor mijn leerlingen. 
Onderzoek doen, monitoren, analyseren en beoordelen van data liggen mij goed. Van 
de directie krijg ik nu de kans om deze kwaliteiten in mijn rol als vestigingsexpert 
verder te ontwikkelen.

 Rol en rolopvatting
Op het Noordik liggen veel verantwoordelijkheden laag in de organisatie bij resultaat
verantwoordelijke teams. De vestigingsdirecteuren en de directeurbestuurder hebben 
beleidsspeerpunten voor alle vestigingen bepaald op het gebied van identiteit, 
kwaliteits zorg, leermiddelen en multimedia. Elk resultaatverantwoordelijk team heeft 
voor elk van deze speerpunten een teamexpert. Dit is een docent met een bijzondere 
taak. Op elke vestiging werken de teamexperts in expertgroepen samen aan verbetering 
van hun speerpunt. De expertgroepen worden aangestuurd door een vestigingsexpert.

Als vestigingsexpert kwaliteitszorg ben ik een paar uur per week bezig met het 
ontwikkelen, implementeren en toepassen van kwaliteitszorgsystemen voor onze 
vestiging. Ook het doen van onderzoek en het maken van (risico)analyses voor mijn 
team en de vestiging behoren tot mijn taken. Iedere maand komt de expertgroep van 
de vestiging bijeen. Dan bespreken we wat we gezamenlijk oppakken en welke dingen 
iedere expert voor zijn eigen team onderzoekt. De vestigingsdirecteur spreek ik eens 
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per twee maanden over de kwaliteitszorg. De teamleiders komen meestal met vragen 
bij mij. Verder overleg ik regelmatig met de vestigingsexperts van de drie andere 
vestigingen. We wisselen ervaringen en good practices uit en spreken met elkaar over de 
onderwerpen die spelen. Ik vind dit overleg erg waardevol, want we vullen elkaars 
kennis en vaardigheden goed aan en houden elkaar scherp, betrokken en enthousiast.

Deze manier van werken maakt dat kwaliteitszorg geen doel op zich is, maar werkelijk 
deel uitmaakt van de organisatie. Wij werken vraaggestuurd. De teams hebben zelf 
inzicht in de gegevens die zij nodig hebben om resultaten te evalueren en bij te sturen. 
De teamexpert kwaliteitszorg speelt hierbij een essentiële rol: hij of zij signaleert 
knelpunten, analyseert en interpreteert de gegevens en houdt het team steeds een 
spiegel voor. De teamleider is vervolgens verantwoordelijk voor de maatregelen en 
acties die hieruit volgen.

Mijn rol als vestigingsexpert is eigenlijk hetzelfde. Ik ondersteun de directie en de 
teamleiders en soms ook secties. Verder houd ik belangrijke ontwikkelingen in de 
gaten en geef ik advies over zaken waar we iets mee kunnen of moeten. Met de 
vestigingsexperts hebben we het regelmatig over het bewaken van grenzen. Het 
aanspreken of aansturen van secties hoort bijvoorbeeld niet tot ons takenpakket, we 
moeten zorgen niet in deze rol terecht te komen. Dat is best lastig.

 Kwaliteitszorg
Ik vind dat kwaliteitszorg en kwaliteitsbewustzijn tot de core business van alle 
docenten behoort. Ik ben trots op de manier waarop dat vorm krijgt in onze school. 
We hebben niet alleen een goed systeem van instrumenten, maar de decentrale 
organisatiestructuur maakt ook dat het eigenaarschap en de betrokkenheid bij het 
proces groot zijn. Misschien wel het belangrijkste: de directie benadrukt het belang 
van kwaliteitszorg sterk en legt de verantwoordelijkheid waar die hoort.

De onderzoeksvragen komen uit de teams zelf. Dit maakt dat de beschikbare 
informatie werkelijk wordt gebruikt. Interne en externe ontwikkelingen en 
risico’s krijgen we steeds sneller in beeld, ook omdat we na de onderzoeken van 
kwaliteitscholen.nl steeds meer eigen onderzoek doen. Natuurlijk kun je niet alle 
risico’s uitsluiten, ook niet met een goed cyclisch kwaliteitsbeleid, maar door met 
elkaar en de buitenwereld in gesprek te blijven, vergroten we de kans op succes en 
verkleinen we de kans op onbeheersbare risico’s.
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In onze analyses gaan we steeds dieper in op de details en kijken we ook naar andere 
dimensies. Hiervoor maken we gebruik van Magister Management Platform. Met 
behulp hiervan komen we tot onderbelichte factoren en invalshoeken en hebben we 
onder andere nieuwe inzichten opgedaan voor de identificatie van risicoleerlingen. 
Uit onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voor dat leerlingen die in vwo3 eindcijfers 
voor Nederlands en Engels hebben die lager zijn dan een 6,5 in de bovenbouw 95% 
kans hebben om af te stromen. De uitkomsten van dergelijke gedetailleerde analyses 
kunnen gebruikt worden als uitgangspunt voor een verbeterplan als de opbrengsten 
achterblijven. Het gaat er om de goede vragen te stellen, te zoeken naar een 
gemeenschappelijk basis en helder te communiceren over doelen, resultaten en 
activiteiten.

Het is de schoolleiding gelukt om een open houding te creëren 
en discussies over kwaliteit en schoolontwikkeling te voeren 
zonder dat mensen zich aangevallen voelen. Dit is niet vanzelf 
gegaan, maar het kader klopt en dit wordt verder ingevuld door 
bevlogen experts. De directie heeft hiervoor mensen in hun 
kracht gezet en maakt gebruik van de kwaliteiten van mensen. 
Dat vind ik mooi. Als docent was ik bijvoorbeeld al bezig met 
de vraag wat ik beter kon doen zodat mijn leerlingen zich 
optimaal zouden kunnen ontwikkelen. Nu zet ik dit door voor 
het verbeteren van het onderwijs.

Ik krijg er energie van als ik merk dat teams aan de slag gaan met de 
onderzoeksresultaten en met kwaliteitszorg. We proberen iedereen erbij te betrekken. 
We doen dat bijvoorbeeld door de kwaliteitsverantwoording op de derde dinsdag van 
september. Op bijna alle vestigingen wordt dan stilgestaan bij de relatie tussen 
kwaliteitszorg, het vestigingsplan en de teamplannen die daaruit voortkomen. De 
harde cijfers, zoals de indicatoren van de inspectie, worden besproken, maar ook de 
zachte cijfers, zoals de tevredenheidsscores van ouders en leerlingen. We leggen deze 
cijfers vast en beantwoorden vervolgens aan de hand van het vestigingsplan de vraag: 
‘Doen we het goed?’ De teams krijgen daarna een samenvatting van de resultaten en 
identificeren zelf de risico’s. Zij gaan in op de vraag: ‘Vinden wij dit goed?’ Vragen die 
hierbij naar boven komen, neemt de teamexpert mee naar de expertgroep. Afgelopen 
jaar kwam uit verschillende teams bijvoorbeeld de vraag of leerlingen wel op de juiste 
plek zaten. Er was veel afstroom in de vwobovenbouw. Als expertgroep hebben we 
vervolgens via een cohortanalyse onderzocht wat de knelpunten waren. We zijn ook 
met leerlingen in gesprek gegaan om te kijken welke mogelijkheden wij hebben om 

‘Ik vind dat 
kwaliteits zorg 
en kwaliteits
bewustzijn tot 
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afstroom te beperken en te komen tot betere determinatie en selectie. Leerlingen 
bleken afstroom vooral als kans te zien en niet als het weggooien van een jaar.

 De toekomst
Ik vind dat wij op de goede weg zijn en hoop dat we dit kunnen vasthouden en 
verbeteren. We moeten adequaat blijven reageren op ontwikkelingen en steeds het 
onderwijs willen blijven verbeteren om alle leerlingen tot hun recht te laten komen. 
Dit vraagt om een lerende houding. Wij als docenten moeten steeds ons eigen 
handelen gestructureerd blijven onderzoeken. Ik hoop dat we zo nog meer onderwijs
ontwikkeling van binnenuit op gang kunnen brengen, bijvoorbeeld omdat we zien dat 
iets beter of slimmer kan worden georganiseerd of omdat we niet tevreden zijn met de 
opbrengsten. Dit kunnen wij nog vaker en beter doen: analyseren om een beter beeld 
te krijgen van wat er werkelijk speelt.
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Het doen van algemeen geldende uitspraken over kwaliteitszorg in het voortgezet 
onderwijs en de rol die medewerkers kwaliteitszorg in dat kader spelen, is niet het 
doel van deze brochure. We willen primair de verscheidenheid van kwaliteitszorg
medewerkers zichtbaar maken. We hopen dat we met de tien portretten in die opzet 
zijn geslaagd.

Naast de verschillen tussen de geïnterviewde kwaliteitszorgmedewerkers, zien we 
echter ook een aantal overeenkomsten. Wat bijvoorbeeld direct opvalt in de tien 
portretten, is het enthousiasme, de betrokkenheid en de deskundigheid van de 
medewerkers kwaliteitszorg. Natuurlijk zien ze in de organisatie processen die minder 
goed lopen, maar hun focus ligt vooral bij wat goed gaat en wat nog beter kan. Het 
zijn gedreven en positief ingestelde mensen die niet terugdeinzen voor hard werken. 
Naast betrokkenheid en inzet brengen de medewerkers ook een flinke portie kennis 
en ervaring mee: het zijn hoogopgeleide medewerkers (hbo of wo) die werkervaring 
hebben in het (voortgezet) onderwijs of elders. Allen hebben samenwerking hoog in 
het vaandel staan.

Naast de overeenkomst in persoonlijke kwaliteiten, zien we nog enkele rode draden in 
de portretten. We brengen die hieronder terug tot drie hoofdlijnen die we van belang 
achten voor schoolleiders en bestuurders die de kwaliteiten van hun kwaliteitszorg
medewerkers optimaal willen benutten voor de ontwikkeling van de onderwijs
kwaliteit en de kwaliteitszorg. Het gaat om:

kk een gedeelde visie op kwaliteit en kwaliteitszorg;
kk helderheid over de plek in de organisatie;
kk gelegenheid voor deelname aan externe netwerken.

4.1 Een gedeelde visie op kwaliteit en kwaliteitszorg
Al eerder haalden we het voormalige kwaliteitszorgproject Q5 aan. Q5 ontleende zijn 
naam aan vijf vragen die een leidende rol spelen bij kwaliteitszorg. De eerste vraag 
was: Doet de school de goede dingen?3 Met andere woorden, wat maakt een school 
tot een goede school? De overheid schrijft weliswaar een deel van de doelen voor, 
maar het antwoord op de vraag wat een school tot een goede school maakt, hangt 

3 Horsman, K. & Tjio, I. (red.)(2008). Systematisch werken aan onderwijskwaliteit vo. Q5-aanpak 
met handreikingen, suggesties en voorbeelden. Utrecht: Q5.
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primair af van de eigen missie van de school. Wanneer niet helder en gedeeld is wat 
voor een school de goede dingen zijn, komt de kwaliteitszorg in het luchtledige 
te hangen en daarmee ook de medewerker kwaliteitszorg. Weliswaar is er voor 
medewerkers kwaliteitszorg altijd genoeg te doen, maar zonder een helder en gedeeld 
doel, zullen hun inspanningen aan betekenis verliezen. Medewerkers kwaliteitszorg 
doen immers niet aan kwaliteitszorg om de kwaliteitszorg; ze doen aan kwaliteitszorg 
omdat ze het zien als middel voor beter en mooier onderwijs voor leerlingen.

In de portretten komt naar voren dat het voor goede kwaliteitszorg en voor goed 
functionerende medewerkers kwaliteitszorg nodig is dat duidelijk is wat de goede 
dingen zijn. Daarnaast komt in de portretten naar voren dat daarbij een bredere 
kwaliteitsopvatting van belang is. In de afgelopen jaren heeft in het onderwijsbeleid 
en in scholen de nadruk gelegen op het verhogen van meetbare opbrengsten van het 
onderwijs. De mogelijkheden die managementinformatietools zoals CumLaude 
en MMP bieden, kunnen de nadruk op meetbare opbrengsten verder vergroten. 
Kwaliteitszorgmedewerkers zien het als belangrijke en welkome hulpmiddelen, maar 
zij geven tegelijkertijd aan dat goed onderwijs meetbare opbrengsten overstijgt.

Naast een gedeelde visie op kwaliteit is een gedeelde visie op kwaliteitszorg minstens 
zo belangrijk. Het gaat er dus over hoe de gewenste kwaliteit wordt bepaald, 
bewaakt en verbeterd. In paragraaf 2.2 hebben we al laten zien dat kwaliteitszorg 
op verschillende manieren vorm kan krijgen en de rol van docenten daarbij kan 
verschillen. Uit de portretten komt daarnaast naar voren dat medewerkers kwaliteits
zorg in hun dagelijkse werkzaamheden niet alleen bezig zijn met kwaliteit en 
kwaliteitsverbetering, maar ook met de ontwikkeling van kwaliteitszorg. Concreet: 
in een school die het belangrijk vindt dat docenten een actieve rol hebben bij de 
verbetering van de onderwijskwaliteit, worden er van de medewerker kwaliteitszorg 
andere dingen verwacht – direct ondersteunen van docenten – dan in een school waar 
de overheersende opinie is dat kwaliteitszorg iets is voor het management om te 
controleren of docenten doen wat ze moeten doen.

4.2 Helderheid over de plek in de organisatie
De uiteindelijke kwaliteit die een school realiseert, komt tot stand op basis van 
een samenspel van allerlei factoren. Juist omdat alles met alles samenhangt, zullen 
medewerkers kwaliteitszorg vanuit de drive die toch al kenmerkend voor hen is, 
geneigd zijn zich te ontwikkelen tot ‘Rupsjes Nooitgenoeg’: ze pakken alles aan wat er 
maar op hun weg komt en in scholen is dat oneindig veel. Dat heeft ook te maken 
met het ‘shopgedrag’ van onderwijsmensen: om iets gedaan te krijgen, zijn ze minder 
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geneigd naar de formele organisatiestructuur te kijken, maar ‘shoppen’ ze net zolang 
tot ze iemand vinden die zich bereidwillig toont. Dat kan dan de medewerker 
kwaliteitszorg zijn, die het contact als kans ziet om het kwaliteitsdenken verder uit te 
dragen.

In dit soort situaties ligt rolvervaging op de loer: de stafmedewerker kwaliteitszorg 
neemt taken op zich die thuishoren in de lijn – op een hoger niveau bij de leiding
gevende of op een lager niveau bij docenten. Goed onderwijs is de primaire verant
woordelijkheid van docenten, daartoe in positie gebracht door hun leidinggevenden. 
In dat proces vervullen medewerkers kwaliteitszorg vanuit hun stafpositie een 
ondersteunende rol. Duidelijkheid over wat die ondersteunende rol inhoudt, wat de 
verwachtingen zijn en welke taken daar wel en niet bij horen is van belang. Enerzijds 
om de kwaliteitszorgmedewerkers (de Rupsjes Nooitgenoeg) te focussen op de kern 
van hun werkzaamheden – waar zij ook sterk in zijn – en anderzijds om ervoor te 
waken dat medewerkers overvraagd worden en voor verkeerde karretjes worden 
gespannen. Naast helderheid over de plek in de organisatie speelt een gedeelde visie 
op kwaliteit en kwaliteitszorg ook hierbij een belangrijke rol.

4.3 Gelegenheid voor deelname aan externe netwerken
Een gedeelde visie op kwaliteit en kwaliteitszorg (zie 4.1) en helderheid over de 
plek in de organisatie (zie 4.2) geven samen het formele kader weer, waarbinnen 
medewerkers kwaliteitszorg zich bewegen en van waaruit zij samenwerken met 
bestuurders, leidinggevenden en docenten. Door concreet samen te werken, kunnen 
medewerkers hun expertise inzetten en overdragen. Als ze zien dat wat ze overdragen 
– cyclisch werken, focus op uitkomsten, onderzoeksmatig werken – overkomt en 
wordt opgepakt, motiveert hen dat nog meer. Schoolleiders en bestuurders die 
medewerkers kwaliteitszorg betrekken, spreken vertrouwen in hen uit en laten hen 
en anderen in de school het belang van kwaliteitszorg zien. Op die manier wordt 
kwaliteitszorg ook meer en meer een gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van het 
pakkiean van de medewerker kwaliteitszorg.

Binnen de interne samenwerking vervullen de medewerkers kwaliteitszorg een eigen 
specifieke rol. Hoe motiverend zij die samenwerking ook vinden, toch hebben de 
medewerkers daarnaast behoefte aan contact met ‘soortgenoten’ die ook met het 
kwaliteitszorgbijltje hakken. Daartoe maken zij deel uit van netwerken van kwaliteits
zorgmedewerkers, bijvoorbeeld met medewerkers uit scholen die onder hetzelfde 
bestuur vallen, of van regionale of landelijke netwerken. Zij vinden het van belang dat 
die netwerken er zijn en in stand worden gehouden en waarderen het dat ze door hun 
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leidinggevenden in staat worden gesteld aan netwerk en andere professionaliserings
bijeenkomsten deel te nemen. Ook hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor 
bestuurders en schoolleiders: ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor netwerk 
en andere professionaliseringsbijeenkomsten voor hun kwaliteitszorgmedewerkers.

 Tot slot
Kwaliteitszorg is een primaire verantwoordelijkheid voor scholen en daarmee voor 
bestuurders en schoolleiders. Het ligt voor de hand dat zij zich daarbij laten onder
steunen door kwaliteitszorgmedewerkers. Wij hopen dan ook dat deze brochure 
bijdraagt aan het optimaal benutten van de kwaliteiten van deze medewerkers in 
scholen.
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