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2 SCHOOLLEIDING

Of de school er nu goed of slecht voorstaat, communiceren over de onderwijskwaliteit 
is altijd nodig. Communiceren over goede kwaliteit is een uitnodigend visitekaartje 
voor ouders en leerlingen die op zoek zijn naar een VOschool die bij hen past. Blijft 
de onderwijskwaliteit achter bij de verwachtingen, dan is het aan de schoolleider om 
te besluiten hierover te communiceren. Hij4 is de bekende spin in het web; vanuit zijn 
positie wordt de verbinding gelegd met partijen en partners die betrokken zijn bij de 
school. 

In een succesvol communicatieproces weet de schoolleider een moeilijke boodschap 
ten goede te keren en daarbij alle groepen met elkaar te verbinden. Drie richtlijnen 
vormen daarbij het uitgangspunt: houding bepalen, informeren en verbinden.

Houding bepalen
Als de Inspectie oordeelt dat de onderwijskwaliteit van een afdeling op de school 
tekortkomingen kent, kan dat verschillende reacties oproepen bij de schoolleiding. 
In eerste instantie misschien boosheid, ontkenning of teleurstelling. Als het stof is 
neergedaald volgt een inhoudelijke reactie. Wordt het oordeel gezien als terecht of 
onterecht, als risico of als kans? Dit inzicht draagt bij aan de insteek en de toon van 
de communicatie. De wijze waarop de schoolleider het voortouw neemt, bepaalt de 
mate waarin de rest van het team wordt meegenomen in het verbeterproces. Een 
schoolleider kan van tevoren een keus maken over zijn attitude gedurende het 
verbetertraject, zoals:

4 Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.
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kk Open willen zijn, voor de groep willen staan en fouten durven toegeven. 
Wie zichzelf kwetsbaar en open durft op te stellen geeft daarmee ruimte aan de 
omgeving om ook kwetsbaar te durven zijn. 
kk Het is belangrijk dat het bestuur achter de schoolleider staat en laat merken dat er 

vertrouwen is dat de schooleider in staat is het kwaliteitsprobleem aan te pakken. 
kk De regie nemen. De schooleider laat zien dat hij de verantwoordelijkheid neemt 

en leiding geeft aan het verbeterproces. 
kk Bereikbaar en benaderbaar zijn voor iedereen, niet alleen voor de mensen die het 

dichtst bij staan.
kk Niet defensief reageren, maar opbouwend zijn. De eerste reactie op een negatieve 

beoordeling is vaak externalisatie; de oorzaak zoeken in externe factoren. Dat kan 
snel een uitvlucht worden, uiteindelijk moet de verbetering van binnenuit komen.

Informeren
De schoolleider ziet vanuit zijn strategisch kader de school als totaalplaatje. Vanuit 
deze helikopterview boven de dagelijkse praktijk is het mogelijk om ontwikkelingen 
aan elkaar te verbinden. Oorzaak en gevolg zijn echter niet voor elke medewerker 
even gemakkelijk te zien en te volgen. Achterblijvende opbrengsten worden door 
sommigen gezien als incident. ‘De examencijfers vallen dit jaar tegen, maar volgend 
jaar trekt het wel weer bij’. Het is de rol van de schoolleider om te informeren over 
het grote plaatje, door het hele team bij elkaar te brengen en het inspectieoordeel voor 
de medewerkers in breder perspectief te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door toe te 
lichten en te analyseren hoe het oordeel tot stand is gekomen en dit te vertalen naar 
het niveau van de vaksectie en individuele docent. 

Verbinden
Een slechte beoordeling van de Onderwijsinspectie hoeft niet negatief uit te pakken, 
het kan juist ook een uitgelezen kans zijn om het onderwijs te verbeteren. De 
betrokkenen worden met elkaar in het diepe gegooid en vinden samen weer een weg 
omhoog. Het moment waarop de negatieve beoordeling bekend wordt, is hét moment 
bij uitstek om samen een werkproces vast te stellen, met vastgestelde regelmaat de 
vooraf bepaalde gegevens te verwerken en op vaste tijden met elkaar te bespreken. 
De schoolleiding neemt hierin het initiatief, is rolmodel en geeft het goede voorbeeld 
in een opbrengstgerichte cultuur.
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Structureel 
Wat begon als het delen van slecht nieuws kan leiden tot een transparante 
communicatiecultuur, waarin het een tweede natuur wordt om te spreken over de 
onderwijskwaliteit. Communicatie over de opbrengsten krijgt een structurele plek in 
de interne processen, bijvoorbeeld via een evaluatieve cyclus zoals PlanDoCheck
Act. Verschillende brochures van project Leren verbeteren gaan over het opstellen van 
een verbeterplan, verbeteracties en het verbeteren van de opbrengsten en het 
onderwijsproces.5 

5  Bekijk bijvoorbeeld de brochures De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen, Fietsen 
zonder zijwieltjes en Werken aan opbrengsten en de waaiers Eerste hulp bij opbrengsten en 
De stappen in beeld van project Leren verbeteren. 

Raad van Toezicht informeren

Als een school zeer zwak wordt, informeert de Inspectie naast het College van 
Bestuur ook de Raad van Toezicht hierover. Dat gebeurt vrij laat. Het is beter 
om dit vóór te zijn als bestuur. Als de onderwijskwaliteit een vast gespreks-
onderwerp is tussen bestuur en Raad van Toezicht, komt het niet uit de lucht 
vallen als een school of afdeling zwak of zeer zwak wordt. Op het moment dat 
het Inspectieoordeel bekend wordt, is het goed als het bestuur de voorzitter van 
de Raad van Toezicht én de (G)MR direct informeert. Dat vindt de Inspectie ook 
belangrijk.


