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4 MEDEWERKERS

Communiceren is méér dan alleen informeren, alhoewel het daar wel vaak mee 
begint. Als er een negatieve beoordeling is moet het personeel daarvan op de hoogte 
worden gebracht. De medewerkers hebben zich volop ingezet voor ‘hun’ onderwijs, 
waardoor het inspectieoordeel hard aan kan komen. Bij een waarschuwing van de 
Inspectie vallen de reacties misschien nog mee, maar bij een onvoldoende beoordeling 
is er in het team vaak een element van ontkenning, boosheid en verdriet. Die fasen 
moeten doorlopen worden en niet ontkend, haast als rouwverwerking. Het is 
belangrijk dat er ruimte is voor deze emoties. Ruimte om lucht te geven aan boosheid 
of zorgen. Daarna is het tijd om de scherven bij elkaar te rapen en samen plannen te 
maken. 

Richting geven
Het is aan te raden om medewerkers uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst, 
waarin ze op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten van het inspectierapport. 
De schoolleiding bereidt deze bijeenkomst zorgvuldig voor en doorloopt de vijf 
communicatieelementen. Neem de tijd en zorg voor voldoende ruimte in het 
programma om vragen te kunnen stellen. Overweeg van te voren of alleen de 
schoolleider aan het woord komt, of dat ook de afdelingsleider betrokken wordt. 
Welke keus gemaakt wordt heeft alles te maken met de onderbouwing van het 
oordeel. Gaat het bijvoorbeeld over een zwakke of zeer zwakke HAVOafdeling, en is 
één van de knelpunten dat de kenmerken van de HAVOleerling niet voldoende in 
beeld zijn bij het onderwijsteam, dan is de afdelingsleider de aangewezen persoon om 
daar uitleg over te geven. 

Betrekken
Duidelijke en transparante communicatie helpt om medewerkers te betrekken in het 
verbeterproces en hen mee te nemen in het brede perspectief. Soms is het lastig om de 
relatie te leggen tussen het oordeel van de Inspectie en het eigen handelen. Dan helpt 
het om concreet te bespreken wat het oordeel betekent voor de afdeling, de sectie, 
ieder persoonlijk en de leerlingen in de klas. Bespreek in de gesprekkencyclus met 
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medewerkers de gerealiseerde opbrengsten, de kwaliteit van de lessen (aan de hand 
van lesbezoeken) en tevredenheidsscores van leerlingen. 

Veel scholen zetten een specifiek traject op om de leeropbrengsten en onderwijs
processen te verbeteren7, soms in samenwerking met een externe partij. Blijf ook 
tijdens zo’n (extern) traject communiceren over de positieve ontwikkelingen op school 
en in de klas. Mogelijk is er een terugval. Ook hierover berichten, komt de geloof
waardigheid ten goede. Als het lukt om met elkaar in een positieve beweging te 
komen, heeft dit zijn weerslag op alle partijen, ook op leerlingen en ouders. 

Het is overigens niet vanzelfsprekend dat alle medewerkers binnen de school evenveel 
meekrijgen van het verbetertraject. Denk aan parttimers of medewerkers die tijdelijk 
uit de roulatie zijn. Om ook hen in het proces betrokken te houden is het van belang 
dat er een concrete invulling is voor de interne communicatie (denk aan een interne 
nieuwsbrief of een wekelijkse mail van de schoolleiding). 

Veel afdelings en teamleiders maken hierbij gebruik van het ManagementVenster8 
van Vensters voor Verantwoording. Dit geeft handige overzichten van de opbrengsten 
van de school, de examenresultaten en vergelijkingen met andere scholen. De resul
taten zijn hier op vakniveau in benchmarks te vinden. 

Verankeren
Nadat de iedereen is geïnformeerd, de bijeenkomsten zijn geweest, het proces loopt en 
iedereen weer overgaat tot de (nieuwe) orde van de dag, bestaat de neiging om het 
communiceren op een laag pitje te zetten. Wie ervoor kiest om een cultuur
verandering door te zetten, doet de communicatie er niet ‘even bij’. Naast korte 
termijn communicatie is lange termijn communicatie nodig voor een echte omslag. 
Daarvoor is de communicatiecirkel (zie hoofdstuk 1.) een hulpmiddel. Het is 
belangrijk om steeds weer kaders te stellen en doelbewust bepaald gedrag in gang te 
zetten en elkaar hieraan te houden. 

7  De waaier De stappen in beeld van project Leren verbeteren, biedt schoolleiders een 
praktische handreiking om in zes concrete stappen gericht te werken aan het verbeteren van 
de opbrengsten en het onderwijsproces. 

8 Kijk voor meer informatie op www.venstersvoorverantwoording.nl. 
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Een andere, cruciale manier om de vinger aan de pols te houden zijn medewerkers
tevredenheidsenquêtes. Is het personeel nog genoeg op de hoogte van de ingezette 
koers? Voelen de medewerkers zich serieus genomen? Is er voldoende inspraak 
mogelijk? Kunnen zij hun eigen rol benoemen en daar invulling aan geven? Zijn 
docenten trots op hun school en op hun werkgever? Ook voortgangsgesprekken, de 
gesprekkencyclus en een personeelsbijeenkomst zijn momenten om te sonderen hoe 
en of de cultuur aan het veranderen is.

Rol van het bestuur

Wettelijk is het bestuur aansprakelijk voor de onderwijskwaliteit. Als bekend 
wordt dat een afdeling van een school zwak of zeer zwak wordt, of hiertoe 
risico loopt, is het verstandig als het bestuur in de communicatie zichtbaar is. 
Met name richting het personeel: een bestuur dat achter de schoolleider staat 
geeft een duidelijk teken van vertrouwen. Het is daarom aan te raden dat het 
CvB aanwezig is wanneer het team geïnformeerd wordt over het Inspectie-
oordeel.
Ook tijdens het verbeterproces is een zichtbare betrokkenheid van het bestuur 
onmisbaar. Plan bijvoorbeeld tenminste een lange periode een maandelijks 
gesprek in tussen bestuur en schoolleiding om de vinger aan de pols te houden. 
En communiceer hierover.


