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Voorwoord

Het Project Zeer Zwakke Scholen (ZZS) zet procesbegeleiders in die zeer zwakke
scholen ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan. In de praktijk
merken de procesbegeleiders dat scholen het lastig vinden om een goed verbeterplan te
maken. Vaak is sprake van handelingsverlegenheid: waar moet ik beginnen, hoe zal ik
het aanpakken?
Voor een school die zwak of zeer zwak is, zijn dit urgente vragen. Er moet op korte
termijn een verbeterplan komen dat aantoont dat de kwaliteit van het onderwijs fors
verbeterd wordt. Maar in de praktijk hebben alle scholen te maken met verbeterplannen,
zwak of sterk, onder verscherpt toezicht of niet. Elke school is immers in beweging, wil
verbeteren en wil dit planmatig aanpakken. De brochure is dan wel geschreven vanuit het
Project ZZS, we menen dat de inhoud relevant is voor iedereen die wil veranderen, voor
elke school in beweging.
In deze brochure gaan we in op de succesfactoren van een verbeterplan. Vijf factoren,
om precies te zijn, die bijdragen aan een planmatige aanpak binnen de school én die
ervoor zorgen dat de inspectie het plan als effectief bestempelt.
Zo moet het plan goed voorbereid worden in de school. Het kan niet op de tafel van
alleen de directeur of rector ontstaan, en al helemaal niet op het kantoor van een extern
onderwijsbureau. Het plan heeft immers draagvlak nodig, de collega’s in de school
moeten de zin en noodzaak van de activiteiten in het plan inzien. De docenten moeten
daarom vanaf het begin worden meegenomen bij de totstandkoming van het plan.
Voor een effectief verbeterplan is verder een grondige analyse van de situatie nodig.
De school moet goed weten wat de situatie op dit moment is; pas dan kun je plannen
maken om tot de gewenste situatie te komen. En de maatregelen die je opneemt in het
plan moeten aansluiten bij de thema’s waar je aan gaat werken.
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De projectorganisatie van de verbeterplannen is eveneens een belangrijk punt van
aandacht. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie wat op welk moment gaat doen.
En of en wanneer er geëvalueerd wordt. In een eerdere brochure schreven we al over het
belang van goede communicatie – onder andere met ouders – over de maatregelen die je
van plan bent te nemen. Ook op dit aspect gaat de brochure in.
We willen de scholen die voorbeelden van verbeterplannen beschikbaar hebben gesteld
hartelijk danken voor hun medewerking. Ook professor Wim van de Grift en de proces
begeleiders van het project danken we voor de input die zij hebben geleverd voor deze
brochure.
Namens het Project ZZS,
Anneke van der Linde / Projectleider
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1 Inleiding

De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van het onderwijs door periodiek
risico-analyses uit te voeren. Deze analyses vinden plaats op basis van gegevens die de
school aanlevert, zoals opbrengstgegevens en jaarstukken, of op grond van signalen uit
de omgeving van de school (bijvoorbeeld van ouders, de gemeente of de media). Als de
inspectie op basis van de analyse concrete risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs
constateert, dan volgt een kwaliteitsonderzoek bij de school.1 Dit kwaliteitsonderzoek
kan ertoe leiden dat een school als (zeer) zwak wordt beoordeeld en onder een intensief
toezichtsregime komt. Is dat het geval, dan moet het bevoegd gezag van de school een
bestuurlijke reactie op het inspectieoordeel schrijven. De bestuurlijke reactie omvat een
verbeterplan waarmee het bevoegd gezag de kwaliteit van het onderwijs in de school
gaat verbeteren. Dit verbeterplan moet binnen 6 weken na het verschijnen van het
definitieve inspectierapport bij de Inspectie worden ingediend.
Een goed verbeterplan reikt de school een planmatige aanpak aan om binnen redelijke
termijn de tussen- en eindopbrengsten te verbeteren en de geconstateerde tekorten met
betrekking tot de overige normindicatoren op te heffen.2 Het Project Zeer Zwakke
Scholen (ZZS) zet procesbegeleiders in die zeer zwakke scholen ondersteunen bij het
opstellen en uitvoeren van het verbeterplan. In de praktijk merken de procesbegeleiders
dat scholen het lastig vinden om een goed verbeterplan te maken. Vaak is sprake van
handelingsverlegenheid: waar moet ik beginnen, hoe zal ik het aanpakken? Scholen
moeten na het inspectieoordeel vaak eerst nog door een erkenningsfase of ‘rouwproces’
voor ze daadwerkelijk beginnen met het zoeken naar oplossingen. In principe is het
goed om pas na de erkenning van het inspectieoordeel aan het verbeterplan te beginnen,
omdat de school anders van uit de verdediging op zoek gaat naar oplossingen en dat is
zelden productief. Maar als de erkenningsfase lang duurt, is de tijd voor het schrijven
van een verbeterplan vaak kort. Onder tijdsdruk slaan scholen soms een eigen analyse
over of besteden ze het schrijven van het plan uit aan een externe partij. De ervaring

1
2

Zie ook het verhaal over zeer zwakke scholen van Henk Jansen, ‘Gele kaart’, in: MR Magazine, nr. 10,
oktober 2010, Kluwer.
Zie CPS, ‘Aan de slag op zeer zwakke scholen’ (2007).
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leert echter dat een effectief verbetertraject begint bij een verbeterplan dat goed
aansluit bij de situatie op de school en dat bovendien kan rekenen op draagvlak bij de
medewerkers.3 Bovendien kan de inspectie het verbeterplan afkeuren als het onvoldoende
perspectief biedt op het (op korte termijn) verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Om meerdere redenen is het dus van belang dat een verbeterplan goed aansluit bij
de situatie van de school en dat zowel de inhoud als de (organisatie van de) uitvoering
van de gekozen maatregelen kunnen rekenen op draagvlak bij alle partijen (inclusief
de inspectie). Dit betekent dat de school(directie) het rouwproces zo snel als mogelijk
achter zich moet laten en zelf concreet aan de slag moet gaan. Procesbegeleiders of
andere externe partijen kunnen de directie wel ondersteunen – en in gevallen waarin
de schoolleiding niet bij machte is het tij te keren is externe ondersteuning zelfs zeer
gewenst – maar de school moet ook zelf de oorzaken in kaart brengen en analyseren
en vervolgens de maatregelen kiezen die voor haar context tot de beste oplossingen
leiden. Maar, hoe komt een school tot een gedragen verbeterplan? En aan welke
criteria moet een verbeterplan voldoen om, ook in de ogen van de inspectie, als effectief
bestempeld te worden? Om hier antwoord op te krijgen, heeft het Project ZZS in
het najaar van 2010 onderzoek laten doen naar de wijze waarop een zeer zwakke
school een effectief verbeterplan kan maken. Op basis van literatuur over effectieve
verbeterplannen, een analyse van recente (goede en minder goede) verbeterplannen van
scholen en gesprekken met procesbegeleiders zijn vijf succesfactoren voor een effectief
verbeterplan geformuleerd. Deze succesfactoren zijn vervolgens uitgewerkt in een
inhoudsopgave voor een verbeterplan.
In deze brochure worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De brochure geeft
scholen handvatten om zowel het proces rond het tot stand komen van het verbeterplan
als het schrijven van het plan (de inhoud) succesvol te laten zijn. De brochure begint
in hoofdstuk twee met een analyse van criteria voor effectieve verbeterplannen. Deze
analyse leidt tot vijf succesfactoren:

3

Zie hiervoor de praktijkvoorbeelden uit ‘Fietsen zonder zijwieltjes’, Steunpunt ZZS VO (2010).
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1. Voorbereiding: de acceptatie en organisatie van het verbeterplan.
2. Analyse: eigen analyse en oordeel.
3. Maatregelen: de juiste maatregelen kiezen.
4. Projectorganisatie: SMART formuleren van inhoud en proces.
5. Communicatie: de communicatie en betrokkenheid van ouders en docenten.
De vijf succesfactoren worden in de hoofdstukken drie tot en met zeven uitgewerkt.
Daarbij wordt steeds een koppeling gemaakt tussen het proces en de inhoud van het
verbeterplan. In het laatste hoofdstuk van de brochure worden alle tips voor het proces
en alle inhoudelijke onderdelen van een verbeterplan samengevat. Deze samenvatting is
een hulpmiddel voor scholen en nadrukkelijk geen standaard format voor een verbeter
plan. De brochure biedt geen gedetailleerde recepten, maar laat zien met welke
ingrediënten een school een succesvol en ‘smaakvol’ verbeterplan kan maken. Immers,
smaken verschillen en een verbeterplan is dan ook niet los te zien van de eigen context
van de scholen; het is juist de fit met de context die een verbeterplan effectief maakt.
De brochure geeft daarom alleen de benodigde ingrediënten aan en tips om deze effectief
te combineren tot een verbeterplan. Het is vervolgens aan de scholen zelf om te komen
tot het recept dat het beste past bij de problemen en context van de school.
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de literatuurscan en de analyse
van bestaande verbeterplannen van (zeer) zwakke scholen. In paragraaf 2.1 wordt eerst
gekeken naar de hoofdpunten van diverse onderzoeken over zwakke scholen en effectieve
schoolverbetering. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 aandacht besteed aan de analyse
van bestaande verbeterplannen en de redenen waarom de inspectie verbeterplannen soms
afkeurt. Tot slot worden in paragraaf 2.3, op basis van de resultaten uit de voorgaande
paragrafen, vijf succesfactoren voor een effectief verbeterplan gepresenteerd. Deze
succesfactoren vormen de kernelementen van een effectief verbeterplan.
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2 Vijf succesfactoren voor een effectief
verbeterplan

2.1 Criteria voor effectieve schoolverbetering
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd rond zwakke scholen
en effectieve schoolverbetering. Het gaat zowel om praktijkonderzoek gericht op de
verbeteracties van zeer zwakke scholen, als om wetenschappelijk onderzoek naar
effectieve schoolverbetering. Inzichten uit deze onderzoeken kunnen bijdragen aan
het opsporen van criteria voor effectieve verbeterplannen. In deze paragraaf worden
daarom de hoofdpunten van de meest recente onderzoeken op een rij gezet.
2.1.1 Hoofdpunten uit praktijkonderzoek
• Uit ‘Fietsen zonder zijwieltjes’ (2010) blijkt dat het voor het slagen van het verbeter
traject cruciaal is dat een verbeterplan is gebaseerd op een goede eigen analyse van
de oorzaken van het onderpresteren en van de sterke en zwakke punten van de school.
Pas als de school helder heeft door welke, vaak samenhangende, oorzaken het zover
is gekomen, weet de school wat er moet gebeuren om er weer bovenop te komen. De
conclusies van de analyse bepalen in feite de basis voor het verbeterplan: de centrale
doelen, de keuze voor activiteiten, de prioritering en de fasering. Daarnaast is de
herkenbaarheid van de oorzaken en conclusies van de eigen analyse van grote invloed
op het ontstaan van draagvlak voor het verbeterproces; het wordt een eigen verhaal,
in plaats van het verhaal van de inspectie.
• In ‘Fietsen zonder zijwieltjes’ (2010) wijzen docenten er op dat verbeteracties
soms te veel geënt zijn op wat de inspectie wil en niet op wat goed is voor de school.
Dit kan ertoe leiden dat de school goede activiteiten gaat schrappen omdat die
niet passen in het beoordelingssysteem van de inspectie. Ook bestaat het gevaar
dat de school zich alleen richt op het oordeel van de inspectie en geen aandacht
heeft voor de langere termijn van de school. Het gevolg is dat het dan alleen gaat
om symptoombestrijding en niet om het aanpakken van de oorzaken. Negatief
geformuleerd zou zelfs het gevaar van window dressing kunnen bestaan, waardoor
het verbeterplan meer als een politiek spel gezien kan worden.
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• Uit de studie van CPS over zeer zwakke scholen (2007) blijkt dat een goed verbeter
plan de school een planmatige aanpak aanreikt om binnen redelijke termijn de tussenen eindopbrengsten te verbeteren en de geconstateerde tekorten met betrekking tot
de overige normindicatoren op te heffen. Van belang is een goede samenhang tussen
de activiteiten en in de aanpak op de verschillende niveaus (primaire proces, cultuur,
management, bestuur, etc.) binnen de school: gefragmenteerde schoolverbetering,
gericht op onderdelen, kan volgens het CPS nooit succesvol zijn.
• De verandercapaciteit van de school en de fase waarin de school zich bevindt, bepaalt
ook of activiteiten realistisch en haalbaar zijn voor de school. De analysefase moet
daar een antwoord op geven. Activiteiten moeten niet te ambitieus zijn en te ver
van de realiteit afstaan, maar juist aansluiten bij wat de school kan verbeteren en
zo stapsgewijs het verbetertraject opbouwen. Een fasering in korte- en lange termijn
activiteiten kan daarbij goed werken. Van belang is ook dat er haalbare en in de
tijd meetbare prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en dat duidelijk is wie binnen
de school verantwoordelijk is voor de verschillende activiteiten.
• De opbrengsten van het kwaliteitsproject Q5 van de VO-raad ondersteunen scholen
bij het vormgeven van hun kwaliteitszorg. Q5 hanteert daarbij vijf vragen die ook
zinvol zijn in het kader van het opstellen van een verbeterplan om te komen tot
effectieve kwaliteitsverbetering:
1. Doen we de goede dingen? (analyse)
2. Doen we die dingen goed (organisatie)
3. Hoe weten we dat? (bewijs geven)
4. Vinden anderen dat ook? (evalueren samen met stakeholders)
5. Wat gaan we nu doen? (actieplan)
2.1.2 Criteria uit wetenschappelijk onderzoek
Er zijn diverse wetenschappelijke studies uitgevoerd naar de voorwaarden voor effectieve
schoolverbetering. Een aantal van deze punten kan ook gebruikt worden als uitgangspunt
voor het opstellen van een effectief verbeterplan. Voor het voortgezet onderwijs biedt de
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studie van Waslander (2007)4 goede aanknopingspunten. Waslander heeft als onderdeel
van de Expeditie Durven, Delen, Doen van de VO-raad een overzichtstudie gemaakt van
wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs.
Op basis van dit onderzoek stelt ze vast dat duurzaam vernieuwen op scholen vraagt
om zeven C’s:
• Concentratie: activiteiten gericht op het verbeteren en vernieuwen van scholen hebben
focus en een duidelijk doel nodig. Dat doel moet verbonden zijn met leren en doceren.
• Coherentie: samenhang tussen de verschillende activiteiten en tussen het doel van de
plannen en de inzet van faciliteiten om die plannen te realiseren.
• Commitm ent: commitment en eigenaarschap van docenten en schoolleiding,
maar ook van mensen buiten de school: ouders, schoolbestuur e.d.
• Community: scholen die een (leer)gemeenschap vormen, faciliteren het leren en
verminderen de kans op uitval. Hechtheid in sociale zin en open communicatie.
• Continuïteit: succesvol implementeren van veranderingen duurt jaren. Duurzaam
vernieuwen vereist continuïteit in docententeam en in schoolleiding.
• Consistentie: consistentie in de omgeving van de school, aansluiten bij wat er al
op school is, verbindingen leggen.
• Contextmanagement: trouw blijven aan de eigen uitgangspunten en zelf de regie
houden. Anderen erbij betrekken en plannen afstemmen met omgeving.
Een andere relevante wetenschappelijke studie is die van Wim van de Grift (Universiteit
van Groningen). Van de Grift is in opdracht van het Project ZZS bezig met een onder
zoek naar de achterliggende oorzaken van de zwakke prestaties van (zeer) zwakke
scholen. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat enige verdieping in
(wetenschappelijke) kennis over effectieve aanpakken aan te bevelen is, omdat het
invoeren van evidence based activiteiten de kans op succes vergroot. Ook biedt inzicht
in de verschillende verklaringen voor het zwak presteren de mogelijkheid om een goede
diagnose te stellen en vervolgens aan het juiste touwtje te trekken om de school weer
overeind te krijgen. Van de Grift onderscheidt vier hypotheses die een wetenschappelijke
verklaring geven voor zwakke prestaties van scholen:

4

Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het
voortgezet onderwijs. Sietske Waslander, VO-raad. Utrecht, september 2007.
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1. Compensatiehypothese: deze hypothese stelt dat zwakke scholen door hun leerlingen
populatie veel energie kwijt zijn met het regelen van basisvoorzieningen, van een
atmosfeer die veilig is en waarin geleerd kan worden. Vaak gaat het om scholen
in sociaal economisch zwakke gebieden met relatief veel laagopgeleide ouders.
Bijkomende problemen zijn volgens deze hypothese de leerachterstand van
de leerlingen en het moeilijk krijgen van goede leerkrachten.
2. Additiviteitshypothese: volgens deze hypothese leidt de relatief grote concentratie
van zwakke leerlingen op een zwakke school ertoe dat het gemiddelde laag blijft;
de leraar richt zich op het gemiddelde van de groep, waardoor leerlingen niet
uitgedaagd of gestimuleerd worden. Daarnaast is ook de leerwinst bij zwakkere
leerlingen lager, zelfs als deze opbrengsten statistisch gecorrigeerd worden voor
de sociale en economische achtergronden van de ouders.
3. Contingentietheorie: de contingentietheorie gaat er van uit dat de school en de school
leiding gevoelig zijn voor hun context en daarin ook moeten (mee)bewegen; de leiding
moet aandacht hebben voor wat ze met de school willen en kunnen. Bij zwakkere
scholen is vaker sprake van een slechte fit tussen de school en haar context door in
effectief schoolbeleid van de leiding. Voorbeelden zijn het op grote schaal werken van
uit een niet getoetst pedagogisch ideaal met personeel dat daar nog niet klaar voor is,
problemen in het leiderschap, of tweespalt in het lerarenteam over de te varen koers.
4. Theorie over gelegenheid tot leren: deze theorie stelt dat op zwakkere scholen relatief
vaker sprake is van te weinig instructietijd, een gebrekkige leerstofaanbod, weinig
zicht op vorderingen van leerlingen, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten en
een onvoldoende stimulerend onderwijsklimaat. Hierdoor krijgen leerlingen op onder
presterende scholen onvoldoende gelegenheid om zich op het examen voor te bereiden.
Samengevat onderscheidt Van de Grift twee theorieën over de schoolomgeving, een theorie
over leiderschap en een theorie over het onderwijsleerproces. Met name de contingentie
theorie over leiderschap wordt momenteel niet meegenomen in het toezichtskader van de
inspectie. Dus daarover staat weinig in het inspectie-oordeel. Toch bieden juist deze theorie
en de theorie over het onderwijsleerproces volgens Van de Grift de beste aangrijpings
punten voor concrete verbetering. Immers, op de eerste twee theorieën aangaande de
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schoolomgeving kan een school moeilijk sturen; op de laatste twee theorieën wel. Inzicht
hierin draagt er dus aan bij dat een school de oorzaken aanpakt die ze zelf goed kan
beïnvloeden. Daarnaast is het volgens Van de Grift van belang om als school niet alle
pijlen te richten op de moeilijkste oorzaken. Zo is het verbeteren van complexe docenten
vaardigheden, zoals adequaat inspelen op verschillen tussen leerlingen, zeer cruciaal
maar ook lastig en tijdrovend. Een school zal dat moeten beseffen en ook moeten vast
stellen of de inhoudelijke keuzes wel passen bij de vaardigheden en de verbetermogelijk
heden van de docenten. Dit besef voorkomt dat een school doorschiet en alles overhoop
haalt om van een zwakke school in een jaar tijd de allerbeste school te willen worden.

2.2 Analyse van verbeterplannen
Er bestaan verschillende handleidingen en theorieën voor het schrijven van een goed
verbeterplan. In de meeste gevallen bestaat een verbeterplan uit een beschrijving van:
• de huidige en gewenste situatie;
• de knelpunten en bevorderende factoren;
• de doelen en het tijdspad/fasering;
• de evaluatie: tussentijds (ligt het op schema), het proces (hoe verloopt het),
de bereikte resultaten (is men tevreden);
• het kwaliteitsmanagement: plan (de doelen), do (de werkwijze: wie, wat, wanneer),
check (de evaluatie) en act (zorgen voor het borgen van de verbetering).
Voor dit onderzoek naar effectieve verbeterplannen voor (zeer) zwakke scholen, zijn
10 verbeterplannen geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat scholen lang niet alle
genoemde onderdelen van een verbeterplan beschrijven. De meeste verbeterplannen
besteden niet of te weinig aandacht aan een of meerdere van de volgende onderdelen:
• Inleiding, context: welke stappen zijn gezet om tot dit plan te komen.
• Heldere opbouw van het plan.
• Draagvlak van docenten.
• Inspectie-oordeel en de eigen reactie daarop.
• Eigen analyse van oorzaken.
• Relatie tussen analyse en maatregelen: waarom juist deze maatregelen?
• Prioritering en fasering van maatregelen
• SMART formuleren van maatregelen: welke concrete resultaten wil je bereiken
en hoe ga je resultaten meten?

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen

15

• Werkwijze/projectstructuur/eigenaarschap.
• Evaluatie en monitoring.
• Communicatie met ouders tijdens het verbeterproces.
Met name de communicatie met ouders is een aspect waar de inspectie kritisch naar kijkt.
Scholen zijn namelijk verplicht om een communicatieparagraaf in hun verbeterplan op te
nemen waarin ze aangeven hoe ze de ouders gedurende het traject op de hoogte brengen van
de activiteiten en vorderingen van de school. Als dit aspect niet in het verbeterplan wordt
uitgewerkt, dan wordt het plan door de inspectie afgekeurd. Uit een analyse van afgekeurde
verbeterplannen blijkt dat de inspectie nog andere redenen heeft voor de afkeuring:
• Er is geen eigen analyse gemaakt.
• Het eigenaarschap voor de maatregelen is niet belegd.
• De gekozen maatregelen zijn niet SMART geformuleerd.
• Het plan is door een extern bureau geschreven, niet door de school zelf.
• Nergens blijkt dat het personeel betrokken is geweest bij de totstandkoming van plan
en acties.
Dit laatste aspect heeft betrekking op de voorbereiding van de school op het schrijven
van het verbeterplan. Op welke wijze heeft de school aandacht besteed aan het proces
om tot een verbeterplan te komen. Vaak gaat het de inspectie er vooral om dat ze zien
dat het proces goed gaat, dat alle partijen zijn betrokken, dat de school kritisch naar
zichzelf kijkt. De procesbegeleiders van het Project ZZS benadrukken het belang van dit
aspect. Ze geven aan dat het de effectiviteit van een verbeterplan zeer ten goede komt
als een school aandacht besteedt aan de voorbereiding op het schrijven van het plan: het
proces bepaalt de uitkomst, zowel van een kwalitatief goed plan als van de resultaten.

2.3 Conclusie: VAM-PC draagt bij aan een effectief verbeterplan
De criteria uit de vorige twee paragrafen laten zien dat drie aspecten steeds terugkomen
als het gaat om effectieve schoolverbetering en goede verbeterplannen:
1. Een goede, eigen, analyse van oorzaken.
2. Het kiezen van de juiste maatregelen die aansluiten bij de verbetercapaciteit van
de school.
3. Het SMART uitwerken van maatregelen en het opzetten van een heldere
projectorganisatie.
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Door de voorbereiding van de school en de communicatie met ouders hier aan toe te
voegen, ontstaat een rijtje van vijf criteria of succesfactoren die er aan bijdragen dat
een school een effectief verbeterplan opstelt:
1. Voorbereiding: de acceptatie van het inspectieoordeel en de organisatie van het
verbeterplan (draagvlak en proces);
2. Analyse: eigen analyse en oordeel. Wat zijn oorzaken, kansen, bedreigingen en
verbeterpunten;
3. Maatregelen: conclusies van de analyse vertalen naar keuzes voor en prioritering
van de juiste maatregelen die aansluiten bij de eigen verbetercapaciteit;
4. Projectorganisatie: het SMART formuleren van inhoud (wat gaan we doen) en
proces (hoe gaan we het doen), inclusief de evaluatie en borging van de resultaten;
5. Communicatie: de communicatie en betrokkenheid van ouders en docenten.
Deze vijf succesfactoren kunnen afgekort worden tot VAM-PC. VAM staat voor de basis
van het plan, de richting die de school opgaat en de verantwoording van de gemaakte
keuzes. PC staat voor de nadere uitwerking van inhoud, proces en communicatie
waardoor de gewenste verbeteringen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
De afkorting fungeert als een kapstok voor scholen om de belangrijkste onderdelen
van het verbeterplan te onderscheiden.
De vijf succesfactoren vormen de leidraad voor de volgende vijf hoofdstukken van deze
brochure. Ieder hoofdstuk gaat eerst in op de stappen die de school moet zetten om de
betreffende succesfactor te realiseren (het proces) en beschrijft vervolgens hoe de
resultaten van het proces vertaald kunnen worden naar een hoofdstuk in het verbeterplan
van de school (de inhoud). Daarbij worden zoveel mogelijk tips uit de praktijk en goede
voorbeelden uit bestaande verbeterplannen gegeven. Tevens wordt in ieder hoofdstuk
steeds teruggegrepen op de beoordelingscriteria van de inspectie. In onderstaande tabel
zijn daartoe de criteria die de inspectie hanteert bij het beoordelen van verbeterplannen
gecategoriseerd naar de vijf succesfactoren.5 Daarbij moet opgemerkt worden dat de rol
van de schoolleiding in dit schema ontbreekt. Dit komt, zoals reeds aangegeven bij de
bespreking van de studie van Van de Grift, omdat leiderschap momenteel niet mee
5

In bijlage 1 staat de oorspronkelijke checklist die de Onderwijsinspectie gebruikt bij het beoordelen van
verbeterplannen.
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genomen wordt in het toezichtskader van de inspectie. Omdat de rol van de schoolleiding
en het bestuur voor het maken van een goed verbeterplan wel degelijk een belangrijk
onderwerp is, zal dit op verschillende plekken in de brochure ter sprake komen.
Tabel 2.1 – De beoordelingscriteria van de inspectie, gecategoriseerd naar VAM-PC
Succesfactor

Criteria

Voorbereiding

• Is er voldoende draagvlak voor het plan?
• Welke maatregelen worden genomen om het draagvlak te vergroten?

Analyse

• Heeft de school een analyse van de eigen situatie gemaakt: vertaling
van de analyse van de inspectie naar de eigen situatie, een eigen
analyse van oorzaken?
• Is duidelijk welke voorwaarden nodig zijn om te verbeteren
(verbetercapaciteit)? Waar liggen de sterke en zwakke punten van
de school?
• Zijn de condities voor de realisatie van de voornemens gunstig?
Bevat het plan maatregelen om gunstige condities te realiseren,
bijvoorbeeld veranderingen in cultuur, personeel, extra externe
ondersteuning?

Maatregelen

• Sluiten de activiteiten van het plan aan bij de geconstateerde
kwaliteitsproblemen en de eigen analyse? Zijn er voor alle
problemen in het plan herkenbare en samenhangende activiteiten?
• Zijn de activiteiten gericht op het opheffen van tekortkomingen
in de voorwaardelijke sfeer, in het onderwijsproces en in de
opbrengsten?
• Is in redelijkheid aan te nemen dat de activiteiten ook
structureel leiden tot een verbetering van de geconstateerde
kwaliteitsproblemen?
• Zijn de beoogde opbrengsten van een voldoende niveau en passend
bij de leerlingenpopulatie van de school?
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Succesfactor

Criteria

Project-

• Zijn de activiteiten en de doelen voldoende concreet en SMART?

organisatie

• Is er een tijdsplanning en fasering gemaakt voor de realisatie van
de activiteiten (max 2 jaar)?
• Zijn de beoogde (tussentijdse) resultaten t.a.v. het proces en
de opbrengsten geformuleerd en concreet/meetbaar gemaakt?
Zijn de resultaten zowel ambitieus als realistisch?
• Wanneer zijn de (tussentijdse) evaluaties gepland? Op welke
wijze worden deze uitgevoerd en door wie? Is duidelijk aan welke
criteria / normen voldaan moet zijn en op welke wijze de resultaten
van de evaluatie worden gepresenteerd?
• Beschrijft het verbeterplan duidelijk welke acties door wie worden
ondernomen? Is er voor elke activiteit een probleemeigenaar of
verantwoordelijke binnen de school benoemd? Welke activiteiten
liggen bij bevoegd gezag en welke bij de schoolleiding en het team?
• Bevat het verbeterplan een overzicht van de kosten die samen
hangen met de maatregelen uit het verbeterplan?

Communicatie

• Beschrijft het plan de communicatie met ouders?
• Is aangegeven hoe ouders worden geïnformeerd over de beoordeling
van de inspectie, het verbeterplan / traject, de voortgang?
• Is nagedacht over de wijze waarop de ouders betrokken worden
bij het verbetertraject?
• Wat is hierin de rol van de medezeggenschap?

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen
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3 Voorbereiding

In de voorbereidingsfase staan twee zaken centraal: de acceptatie van het inspectie
oordeel en de organisatie van het verbeterplan. Deze twee onderwerpen worden
besproken in de paragrafen 3.1 en 3.2. De resultaten van deze twee stappen beschrijft
een school in het eerste hoofdstuk van het verbeterplan: de inleiding.

3.1 Acceptatie inspectieoordeel
De ervaringen uit ‘Fietsen zonder zijwieltjes’ laten zien dat het voor een snelle en
effectieve verbetering van de resultaten belangrijk is om direct met het inspectieoordeel
aan de slag te gaan. Er zal altijd een emotionele periode zijn als een school hoort dat ze
(zeer) zwak is, maar te lang in de emotie blijven hangen werkt verlammend en beperkt
de mogelijkheden die het oordeel biedt om samen te werken aan kwaliteitsverbetering.
Bovendien bestaat dan het gevaar dat veel kostbare tijd verloren gaat, zeker als scholen
straks maar 1 jaar de tijd hebben om weer voldoende te scoren. Aan de andere kant leert
de ervaring dat het beter is om pas met het verbeterplan te starten als het rouwproces
voorbij is. Het gevaar bestaat anders dat de school nog teveel in de verdediging zit en dat
is zelden productief. Voor het draagvlak en het urgentiebesef binnen de school is het dan
ook van groot belang dat de schoolleiding direct de acceptatie van het inspectieoordeel
uitdraagt: niet externaliseren (het ligt aan de omstandigheden), maar het eigen aandeel
erkennen: “Ik reken dit mezelf/ons ook aan en we gaan dit samen oppakken.” Immers,
vaak heeft ook de schoolleiding en/of het bestuur een aandeel in het zwak worden van de
school, doordat de signalen genegeerd of niet (tijdig) opgepikt werden. Tot slot draagt
een snelle, positieve en actieve reactie van de school – liefst meteen na het inspectie
bezoek – eraan bij dat er voldoende tijd is om voorafgaand aan het verbeterplan een
goede analyse te maken van de oorzaken. Een schoolleider zegt hierover:
“Met het opstellen van het verbeterplan zijn we meteen na het inspectiebezoek gestart.
We hebben dus niet het inspectierapport afgewacht en we zijn ook niet blijven hangen
in het rouwproces. We zijn meteen aan de slag gegaan en toen we de conceptrapportage
van de inspectie ontvingen, hebben we ons verbeterplan daaraan getoetst en waar nodig
bijgesteld.”
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Wat kan helpen bij het accepteren en snel oppakken van het inspectieoordeel, is een
goede voorbereiding van het inspectiebezoek. Sommige scholen gebruiken het toetsings
kader van de inspectie in de eigen planning- en controlscyclus, zodat ze zelf al weten
waar de pijnpunten liggen. Ook is het goed om samen met leerkrachten het inspectie
bezoek voor te bereiden. De input van de MR, de ouderraad of leerlingen kan de school
helpen om goed zicht te krijgen op wat goed gaat op school en wat nog verbeterd kan
worden. Tot slot is een goede voorbereiding van het afsluitende gesprek van groot
belang. Immers, in dat gesprek heeft de school de kans om door te vragen en de
inspecteur zijn oordeel te laten toelichten. Het is goed om dit gesprek altijd met twee
personen te voeren (en mogelijk een onafhankelijke derde persoon) om te voorkomen
dat de school zich overdonderd voelt en zich gaat verdedigen in plaats van constructief
doorvragen. Ook is het goed om niet alleen te vragen naar de bolletjes die onvoldoende
scoren, maar om te kijken naar alle bolletjes: waarom dit oordeel en hoe is het zo
gekomen? Het gaat immers om de volledige diagnose en niet alleen om de opsomming
van de zwakke punten.

3.2 Procesplan
Na de acceptatie van het inspectieoordeel zal de school aan de slag moeten met het
opstellen van het verbeterplan. Het verdient aanbeveling om ook een beknopt plan te
maken voor het ontwikkelproces van het verbeterplan. Immers, het proces (en met name
het draagvlak van de docenten) heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van het
verbeterplan en daarmee ook op de kwaliteit en de resultaten van het verbetertraject.
Daarom kijkt ook de inspectie bij de beoordeling van het verbeterplan of het proces
goed gaat, of alle partijen betrokken zijn. In het procesplan kunnen beslissingen
worden genomen over de volgende zaken:
• Openheid en voorlichting: hoe en wanneer bespreken we het inspectieoordeel met
docenten, met ouders, met de media?
• Hoe liggen de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen? Wat verwachten we van
bestuur, schoolleiding, docenten en ouders?
• Hoe gaan we het verbeterplan opzetten? Hoe breed trekken we het plan (zowel qua
inhoud als qua betrokkenen)?
• Wie voert de analyse uit naar oorzaken en welke onderdelen bevat de analyse?
• Hoe (en door wie?) worden op basis van de analyse de juiste maatregelen gezocht?
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• Wie werkt de maatregelen uit: de schoolleiding, werkgroepen van docenten,
een projectgroep?
• Welke input hebben docenten (en anderen?) op de diverse aspecten van het
verbeterplan?
• Wat is de planning voor het uitvoeren van de analyse en het maken van het
verbeterplan?
Het is goed om reeds bij het opstellen van het procesplan aandacht te hebben voor de
eigen verbetercapaciteit van de schoolleiding en de docenten. Het kan immers zo zijn
dat reeds een vermoeden bestaat dat een tekortschietend leiderschap of een beperkte
professionaliteit van de docenten mede heeft bijgedragen aan het niet tijdig signaleren
van de zwakke prestaties van de school. In dat geval verdient het aanbeveling om al in
deze fase de ondersteuning van een externe procesbegeleider in te roepen.

Bij het uitwerken van het procesplan kunnen de volgende tips behulpzaam zijn:
1. Verklein tijdelijk de afstand met het bestuur. Laat het bestuur duidelijk
aanwezig zijn, verantwoordelijkheid pakken en er dicht op zitten, zodat het ook
snel beslissingen kan nemen. En maak met het bestuur heldere afspraken over de
richting van de verbeteringen en de (financiële) armslag van de schoolleiding.
2. Zorg dat mensen zich weer gebonden en verbonden voelen met de school zodat
er een wij-gevoel ontstaat, wij doen het samen. Werk aan een open sfeer: biedt
vertrouwen en veiligheid, geef docenten het gevoel dat ze aan elkaar kritiek kunnen
en mogen (moeten) geven, dat ze dat ook zien als kansen.
3. Zorg voor draagvlak voor de analyse en voor de richting van
verbeteringsproces. Maak het team deelgenoot: herkennen jullie dit, zijn dit de
juiste oorzaken, knelpunten en verbetermogelijkheden? En biedt ruimte aan de
docenten om mee te denken over maatregelen en om binnen de kaders zelf met
oplossingen te komen.6

6

Zie hiervoor ook het materiaal dat door het CPS is ontwikkeld in het kader van het project ‘Gele kaart’
(www.cps.nl).
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3.3 Hoofdstuk 1 van het verbeterplan
Tabel 3.1 – Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor ‘Voorbereiding’
• Is er voldoende draagvlak voor het plan?
• Welke maatregelen worden genomen om het draagvlak te vergroten?
De stappen die tijdens de voorbereiding worden gezet, leveren input voor het eerste,
inleidende hoofdstuk van het verbeterplan. De analyse van bestaande verbeterplannen
laat zien dat veel plannen meteen beginnen met een opsomming van maatregelen
zonder de lezer mee te nemen in het proces: wat was het oordeel van de inspectie en
wat heeft de school daarmee gedaan. Door een heldere inleiding te schrijven, wordt het
verbeterplan niet alleen een verplicht document voor de inspectie, maar een handvat
voor alle betrokkenen bij de school (schoolleiding, docenten, MR, ouderraad) waarin
de school haar keuzes toelicht.
Een goede inleiding zou onder andere de volgende elementen kunnen bevatten:
1. Aanleiding verbeterplan.
2. Samenvatting inspectieoordeel.
3. Eigen reactie op het inspectieoordeel.
4. Verbeterplan: ontwikkelproces en draagvlak.
5. Verbeterstrategie: hoofdlijnen van de inhoud van het verbeterplan.
6. Leeswijzer: een heldere opbouw van het verbeterplan.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt voor ieder van deze inhoudelijke elementen
een praktijkvoorbeeld gegeven. Deze voorbeelden zijn geen standaardteksten, maar
voorbeelden uit bestaande verbeterplannen.
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1. Aanleiding
“De aanleiding voor het maken van dit verbeterplan is het oordeel van de inspectie
na het bezoek aan onze school op [datum]. De meeste punten hadden wij voor de
zomervakantie zelf inmiddels ook al geconstateerd en geanalyseerd. Voor het nieuwe
schooljaar heeft ieder team de verbetering van het rendement als doelstelling opgenomen
in het teamactiviteitenplan. Het verbeterplan is opgesteld door het MT in samenwerking
met de onderwijsinnovatoren en de stafmedewerker kwaliteitszorg. Het verbeterplan
is breed in de organisatie neergezet. Met deze manier van werken beogen we een grote
mate van betrokkenheid bij de uitvoering ervan. De verbeterpunten bestrijken telkens een
afgebakende periode zodat snel kan worden bijgestuurd.”
2. Samenvatting inspectieoordeel
“Na het kwaliteitsonderzoek dat de inspectie (datum) heeft verricht, wijst zij op vier
tekortkomingen:
• De opbrengsten in de bovenbouw van het vwo laten zeer te wensen over, zowel wat
betreft de vertraging die leerlingen oplopen als wat betreft de verschillen tussen
schoolexamen en centraal examen.
• In een te groot deel van de bezochte lessen trof de inspectie geen taak- en resultaat
gerichte werksfeer aan: “De gehanteerde didactiek en het klassenmanagement
bleken in onvoldoende mate aan te zetten tot actieve betrokkenheid van leerlingen
in een productieve en positieve werksfeer. In ruim de helft van de bezochte lessen
was meer dan een kwart van de leerlingen afgeleid en met eigen zaken bezig, terwijl
onvoldoende aan gedragsregels werd geappelleerd”.
• De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces onvoldoende. De inspectie
constateert dat uit de afspraken die met de secties zijn gemaakt blijkt dat er een
brede behoefte is aan sturing en afstemming op het pedagogische en didactische vlak.
Ook wijst zij er op dat uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat er behoefte is aan
meer orde in de klas, aan huiswerkbeleid en examentraining.”
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3. Eigen reactie
“De inspectie heeft onze school in haar rapport als zeer zwak beoordeeld. Doorslag
gevend daarbij zijn de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren en te veel
lessen die niet aan de kwaliteitsnormen van de inspectie voldoen. De inspectie was wel
positief over leerstof aanbod, zorg, begeleiding, schoolklimaat en kwaliteitszorg. Dat
onze resultaten niet goed zijn wisten we, maar dat de inspectie nu met zo’n oordeel
komt, daar zijn we toch erg van geschrokken. Wij gaan van die onvoldoende een dikke
voldoende maken en dat kan ook met onze leerlingen en onze mensen. Hoe komt het
dan dat dit een aantal jaren niet is gelukt? We zijn als schoolleiding en team te weinig
sturend bezig geweest. Omdat we leerlingen en leraren veel eigen verantwoordelijkheid
en keuzemogelijkheden willen laten, raakten gemeenschappelijke doelen en regels te
veel uit het vizier. We hebben ook kansen geboden aan leerlingen waarvan we achteraf
hebben moeten vaststellen dat het voor hen te hoog gegrepen was. We zijn het blijven
proberen en daar zijn we te ver in doorgeschoten. Naarmate de resultaten slechter
werden hebben we ons daaraan aangepast: we stelden minder hoge eisen, waren met
minder tevreden, lieten meer toe. Uiteindelijk wreekt zich dat. Leerlingen weten niet
meer waar ze aan toe zijn. Ze krijgen onvoldoende zicht op waar hun mogelijkheden
en grenzen liggen, blijven zitten of halen slechte cijfers op het eindexamen. Er zijn
steeds meer reparatiebewegingen nodig. En omdat er toch steeds weer die reparatie
mogelijkheden zijn krijgen leerlingen het gevoel dat ze er met minder energie toch
ook wel komen. Maar uiteindelijk lopen zij en wij dan toch tegen de grenzen van de
mogelijkheden op. Daar zijn we door de inspectie nu keihard op gewezen.”
4. Verbeterplan: ontwikkelproces en draagvlak
“Een oordeel van de Inspectie van het onderwijs “zeer zwak” is een schokkende ervaring
voor een school. Na de schok volgde een periode van bezinning, van terugkijken op
ontwikkeld beleid en acties en van diepgaande analyse van resultaten. Dit alles heeft
opgeleverd dat er bij alle betrokkenen: schoolleiding, docenten en ondersteunend
personeel, een hoog urgentiebesef ter verbetering van de resultaten ontstond. Het
verbeterplan dat in deze nota is beschreven is tot stand gekomen in samenwerking
tussen: kernteamleden, kernteamcoördinatoren, schoolleiding en de stafmedewerker
Kwaliteit. Er ontstond een zeer sterke motivatie om te analyseren wat er fout is gegaan
en een zeer sterke motivatie ter verbetering.”
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5. Verbeterstrategie
“We zullen in veel opzichten duidelijker worden, ook naar elkaar toe, eerder ingrijpen
en meer opbrengstgericht gaan werken. Het moet duidelijk beter: dat is dan ook het
motto van ons verbeterplan. We zetten daarbij in op 5 speerpunten:
1. Kwaliteitsverbetering van de lessen.
2. Duidelijke regels en afspraken.
3. Resultaatgericht werken.
4. Verbetering van het leerlingvolgsysteem en de hulpstructuur.
5. Open communicatie en verantwoording.
Met dit verbeterplan starten wij een proces dat naar onze stellig verwachting zal leiden
tot een school waar we weer volop trots op kunnen zijn. Het wordt duidelijk beter!”
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4 Analyse

De tweede stap richting een effectief verbeterplan is het uitvoeren van een eigen
analyse naar oorzaken voor het zwak functioneren van de school. De inspectie geeft
globale oorzaken aan, maar om straks te komen tot de meest optimale maatregelen,
zal de school zelf moeten achterhalen waarom ze niet goed meer presteert: wat zijn
de oorzaken daarvan, waar liggen kansen en bedreigingen, wat zijn de belangrijkste
verbeterpunten en wat zijn de faal- en succesfactoren? In paragraaf 4.1 wordt het belang
van een eigen analyse nader uitgewerkt. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de inhoud
van het tweede hoofdstuk van het verbeterplan: het resultaat van de eigen analyse.

4.1 Belang van een eigen analyse
Een goede eigen analyse is om vier redenen cruciaal voor het verbeterplan (en daarmee
voor het verbetertraject):
• Het inspectieoordeel biedt de school een goede spiegel, maar is te beperkt voor een
totaal verbeterplan. Zo kijkt de inspectie niet naar het leiderschap, terwijl dit een
vaak voorkomende oorzaak is voor de zwakke prestaties van een school. Een goede
en brede zelfreflectie biedt zicht op alle mogelijke oorzaken en voorkomt dat scholen
meteen gaan reageren met maatregelen op basis van het inspectierapport.
• Door zelf te kijken naar de rendementen van de school ontstaat bij schoolleiders
en bij docenten een beter besef van wat er niet goed gaat. Dit besef is nodig voor
het draagvlak en de benodigde energie om straks aan verbeteringen te werken. Het
externe en soms als ‘vijandig’ bestempelde inspectieoordeel maakt zo plaats voor
eigen inzichten en een eigen oordeel, waardoor de kans op succesvolle en blijvende
verbetering groter is.
• De eigen analyse en het eigen oordeel zorgt er ook voor dat de meest passende
maatregelen worden genomen. Een goede diagnose maakt het mogelijk om aan de
juiste touwtjes te trekken om de school weer overeind te krijgen. Door tevens te
kijken naar (wetenschappelijke) inzichten over effectieve schoolverbetering krijgt
een school beter zicht op de oorzaken die ze zelf goed kan beïnvloeden en op de
moeilijkheidsgraad van de oorzaken (zie paragraaf 2.1.2).
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• Door niet alleen naar oorzaken te kijken maar ook naar de faal- en succesfactoren
binnen de school, ontstaat inzicht in de verbetercapaciteit van de school: hebben we
het juiste management, de juiste docenten en de goede kaders om dit te realiseren?
Wat zijn de mogelijkheden van ons management, onze docenten en onze organisatie
om de benodigde verbeteringen door te voeren? Zo ontstaat al vroegtijdig inzicht in
mogelijke afbreukrisico’s en in kansrijke maatregelen. De verandercapaciteit van de
school en de fase waarin de school zich bevindt, bepaalt ook of activiteiten realistisch
en haalbaar zijn voor de school en aansluiten bij de feitelijke situatie in de school.
Een goede analyse staat of valt met een goede aansturing. Het is van belang dat de
school hier zelf mee aan de slag gaat, maar dan moet wel enige sturing en daadkracht
vanuit de schoolleiding gewaarborgd zijn. Dat betekent dat ook in deze fase bestuur
en management samen moeten inschatten of er bij de schoolleiding en de docenten
voldoende verbetercapaciteit aanwezig is om dit proces uit te voeren. Bij twijfel is het
beter als de school zich daarin laat ondersteunen (dus niet uit handen geven!) door een
externe procesbegeleider.

Voor het maken van een goede analyse kunnen de volgende tips gegeven worden:
1. Neem de tijd voor de analyse: ga dieper dan alleen het zichtbare. Vaak bereik je
over de hoofdlijnen wel consensus, maar als het gaat over het onderwijs dan moet het
niet te abstract blijven wil je concreet de opbrengsten verbeteren.
2. Besteed voldoende aandacht aan de verbetercapaciteit en het onderwijskundig
leiderschap. Immers, op zeer zwakke scholen is relatief vaak sprake (geweest) van
een mismatch tussen leiding en medewerkers of van een bestuur en/of schoolleiding
die de school onvoldoende vakkundig hebben aangestuurd. Als hier geen aandacht
voor is, dan bestaat het gevaar dat de maatregelen straks (weer) niet werken.
Geef het bestuur hier ook een duidelijke verantwoordelijkheid in!
3. Zoek een onafhankelijke partij die over je schouder mee kijkt. Dit kan een
externe organisatie zijn, of een procesbegeleider van het project ZZS, maar ook een
critical friend van een andere school uit het eigen bestuur, dan wel van een voormalig
zwakke school. Deze persoon kan met een frisse blik naar de school kijken en zo wellicht
vanuit onverwachte perspectieven met oorzaken, kansen en bedreigingen komen.
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4. Gebruik beschikbaar materiaal van het Project ZZS. In de informatiemap die
iedere (zeer) zwakke school van het project krijgt, worden diverse onderwerpen voor
een goede analyse uitgewerkt. Daarnaast staan op de website van het project good
practices van voormalige zeer zwakke scholen.
5. Gebruik het lijstje van Van de Grift7 (tabel 4.1) met meest voorkomende oorzaken
van zwakke prestaties om te checken of je deze punten ook in je diagnose hebt
meegenomen. En kijk of je je verbeteraanpak niet teveel richt op de moeilijkste
oorzaken.

Tabel 4.1 – Waarop vallen zeer zwakke scholen uit? Overzicht van meest voorkomende
oorzaken.8
• Schoolverzuim en onnodig verlies van onderwijstijd.
• Onvoldoende garantie dat de lessen van alle leraren aan basale eisen voldoen.
• Minder leraren beschikken over complexere pedagogisch didactische vaardigheden.
• Onvoldoende zicht op leervorderingen en onvoldoende zorg en begeleiding voor
leerlingen die dat nodig hebben.
• Schoolleiding heeft onvoldoende zicht op opbrengsten, toetsing en schoolprocessen
en treft geen of onvoldoende verbeteringsmaatregelen.

4.2 Hoofdstuk 2 van het verbeterplan
Tabel 4.2 – Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor ‘Analyse’
• Heeft de school een analyse van de eigen situatie gemaakt: vertaling van de analyse
van de inspectie naar de eigen situatie, een eigen analyse van oorzaken?
• Is duidelijk welke voorwaarden nodig zijn om te verbeteren (verbetercapaciteit)?
Waar liggen de sterke en zwakke punten van de school?
• Zijn de condities voor de realisatie van de voornemens gunstig? Bevat het plan
maatregelen om gunstige condities te realiseren, bijvoorbeeld veranderingen in
cultuur, personeel, extra externe ondersteuning?

7
8

Lopend onderzoek van Wim van de Grift, 2010/2011 over oorzaken van slechte prestaties van zeer zwakke
scholen.
Waarop vallen zeer zwakke scholen uit? Overzicht van meest voorkomende oorzaken.
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In het tweede hoofdstuk van het verbeterplan beschrijft de school de resultaten van haar
eigen analyse. Dit hoofdstuk kan onder andere bestaan uit de volgende onderwerpen:
1. De totstandkoming van de analyse.
2. De gevonden oorzaken en knelpunten.
3. Een analyse van sterke en zwakke punten en van kansen en bedreigingen.
4. De verbetercapaciteit van management en docenten.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt voor ieder van deze inhoudelijke elementen
een goed voorbeeld uit bestaande verbeterplannen gegeven.

1. Totstandkoming van de analyse
“Onze analyse is gebaseerd op:
• een drietal intensieve sessies met de stuurgroep van dit verbeterproject;
• het uitvoeren van het analyse instrument ‘Dynamisch Knopen Systeem’ met
een twintigtal deelnemers;
• interviews met de zes leden van de klankbordgroep. De klankbordgroep is
samengesteld uit een dwarsdoorsnede van het onderwijzend personeel;
• gesprekken op de gang, in lokalen en pleinen.”
2. Gevonden oorzaken en knelpunten
“De inspectie benoemt een aantal problemen en knelpunten die in onderlinge wissel
werking de zwakke kanten van het onderwijs en de organisatie, en in het verlengde
daarvan, de gebrekkige examenresultaten in de afgelopen jaren kunnen verklaren. Op
basis van deze knelpunten en onze eigen uitgebreide analyse, komen we tot de volgende
conclusie: het ontbreekt in onze school aan consequent gevoerd onderwijskundig beleid.
Het schoolmotto luidt “Samen werken aan jouw talenten”. De doorwerking van die visie
is niet goed merkbaar. Nu hebben collega’s veel ruimte voor individuele keuzes in hun
benadering van leerlingen. Het gebrek aan aansturing op onderwijskundig gebied blijkt
onder meer uit het volgende:
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• Er is onvoldoende gekeken in klassen, secties etc. Het MT heeft niet gevraagd naar
de inhoud van de lesstof, ook niet naar de presentatie van de lesstof, niet sectiegewijs
noch op docent niveau.
• Het instrumentarium van de POP cyclus is op orde, maar niet overal zijn de juiste
mensen binnen. Het lesgeven komt niet aan bod in de POP gesprekken.
• Nieuwe collega’s krijgen bij de aanvang hulp maar worden te snel losgelaten.
• De directie gaat ervan uit dat er binnen de secties afspraken zijn gemaakt over
lesaanbod en begeleiding van collega’s, maar dat is niet zo.
• De directie heeft een te groot vertrouwen in de vaksecties over hoe ze ordenen,
cijferen, controleren, afspreken. Hierdoor is de controle op cijferinvoer en
-interpretatie niet in orde. Dit is zowel door het management als vakbreed nagelaten.
• De follow up op absentieregistratie is niet overal op orde; dat is sterk mentor
afhankelijk.
• Het heeft ontbroken aan sturing op de discipline van de medewerkers; voorbeelden
zijn te laat komen en surveillance uitvoeren. Er is geen aanspreekcultuur.”
3. Analyse van sterke en zwakke punten en van kansen en bedreigingen
“Bij de aanpak van de gebleken tekortkomingen zal zoveel mogelijk worden aangesloten
bij de eigen missie en visie van de school en de gebleken sterkten. Positief is in ieder
geval dat het niveau van het centraal examen voldoende is, dat de meeste norm
indicatoren voor het onderwijsleerproces in orde zijn en dat er van een sterk urgentie
besef onder het personeel sprake is.”
4. Verbetercapaciteit van management en docenten
“De motivatie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is aanwezig. Op dit
moment is er een aanzienlijke sense of urgency bij allen die bij de school zijn betrokken.
De kunst is om het besef en de motivatie op peil te houden. Leraren en schoolleiding
gaan zich ook volgend jaar en het jaar daarop (extra) inspannen om iedere les en iedere
toets op kwalitatief hoogwaardig niveau af te wikkelen. Ook de bereidheid om intensief
samen te werken en de lespraktijk op elkaar af te stemmen, is nu aanwezig en dient op
niveau te blijven.”
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5 Maatregelen

Nadat de analysefase is afgerond, is het tijd om na te denken over de juiste maatregelen
voor de school. Voor een effectief verbeterplan zal de school eerst moeten stilstaan
bij de kenmerken van de maatregelen: welke kenmerken maken een pakket aan maat
regelen effectief? Paragraaf 5.1 gaat hier dieper op in. Vervolgens moet de school de
keuze maken voor de maatregelen die inhoudelijk het best passen bij de problemen
van de school. Paragraaf 5.2 geeft hier enkele handvatten voor. Het resultaat van het
keuzeproces van de school wordt uiteindelijk beschreven in het derde hoofdstuk van het
verbeterplan: welke maatregelen gaat de school inzetten en waar ligt de relatie met de
eigen analyse? In paragraaf 5.3 worden hiervoor inhoudelijke voorbeelden gegeven. Het
gaat daarbij nog primair om de maatregelen op hoofdlijnen; het SMART en in detail
uitwerken van de maatregelen komt in het volgende hoofdstuk aan bod.

5.1 Kenmerken van effectieve maatregelen
Voordat inhoudelijk de juiste maatregelen gekozen worden, zal de schoolleiding vanuit
de onderwijskundige visie moeten nadenken over de breedte van de maatregelen.
Onderzoek naar effectieve verbeterstrategieën en de ervaringen van de procesbegeleiders
laten zien dat een effectief verbeterplan bestaat uit maatregelen die ook voldoen aan de
volgende kenmerken:
1. De maatregelen vormen een coherent geheel.
2. De maatregelen sluiten aan bij de naaste ontwikkeling van de school.
3. De consequenties van de maatregelen zijn goed doordacht.
4. De maatregelen zijn beperkt in aantal.
5. De maatregelen zijn niet (te) afhankelijk van externen.
6. De maatregelen zijn concreet.
De maatregelen vormen een coherent geheel
Verbeterplannen die onvoldoende effectief zijn in hun uitwerking of afgekeurd worden
door de inspectie, hebben relatief vaak keuzes gemaakt die enige vorm van coherentie
missen. Voor een effectieve schoolverbetering is het van belang dat er een goede
samenhang bestaat tussen de activiteiten en dat de activiteiten ook passen binnen
de onderwijskundige visie van de school.
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De maatregelen sluiten aan bij de naaste ontwikkeling van de school
De maatregelen moeten niet te ambitieus zijn en te ver van de realiteit afstaan, maar
juist aansluiten bij wat de school kan verbeteren (de ‘zone van de naaste ontwikkeling’).
Zo kan de school stapsgewijs het verbetertraject opbouwen. Het verdient dan ook geen
aanbeveling om als zwakke school het hele onderwijsconcept overhoop te gooien in de
verwachting dat daarmee alle problemen opgelost worden. Een te brede aanpak kan
een afbreukrisico met zich meebrengen; voor docenten is het vaak al moeilijk genoeg
om tussen de oren te krijgen dat er een probleem is en dat ze bijvoorbeeld meer tijd
moeten besteden aan het bijhouden van de leerlingresultaten of het maken van verslagen
en projectplannen. Bovendien kan een grote reorganisatie ertoe leiden dat de concrete
pijnpunten juist langer blijven liggen (zie volgende voorbeeld):
“Naast de activiteiten in het kader van dit verbeterplan ontwikkelt de school op
dit moment een Masterplan, een integraal plan voor de toekomst van de school.
Dit plan bevat naast een herschikking/herprofilering van alle locaties ook een
beschrijving van het (hernieuwde) onderwijsconcept. Dit betekent dat herbezinning
op het huidige onderwijsconcept noodzakelijk is en dat de in dat kader ondernomen
vernieuwingsactiviteiten voor het volgende schooljaar getemporiseerd worden.”
De consequenties van de maatregelen zijn goed doordacht
Al eerder is aangegeven dat de school goed moet kijken welke oorzaken ze gaat aan
pakken. Sommige oorzaken kosten immers meer tijd en moeite en hebben een groter
afbreukrisico dan anderen. Om dit goed in te schatten, is het van belang dat de school
de consequenties van mogelijke maatregelen goed doordenkt. Zo is het verbeteren van
de vaardigheden van docenten een lastig en tijdrovend traject, iets wat vaak onderschat
wordt. Vermaas (2008)9 concludeert in dit kader dat het leren en durven reflecteren op
jezelf en op elkaar en het onderzoeken van de eigen werkhouding een vaardigheid is die
eerst geleerd en langdurig geoefend moet worden voordat het zijn vruchten afwerpt.

9

Zie hiervoor ‘Evaluatie Academische Basisschool’, Juliette Vermaas. Dongen: Penna Onderwijsadviseurs,
2008.
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De maatregelen zijn beperkt in aantal
De geanalyseerde verbeterplannen laten zien dat scholen zich soms laten verleiden tot een
waslijst aan maatregelen en projecten; sommige verbeterplannen kennen 20 verschillende
deelprojecten. Het advies is echter om de maatregelen te prioriteren en te beperken in
aantal. Het werkt vaak beter om als school te focussen op een aantal speerpunten en dan
de aandacht stap voor stap te verbreden. Een verdeling in korte- en lange termijn maat
regelen kan daarbij behulpzaam zijn. Met name de activiteiten gericht op de docenten
kunnen beter in omvang beperkt zijn om weerstand en ‘verbetermoeheid’ te voorkomen.
Het volgende voorbeeld kan voor docenten dan ook iets te veel van het goede zijn:
“Naast de maatregelen gericht op de individuele docent worden er ook generieke maat
regelen doorgevoerd om de kwaliteit van docenten te verbeteren. Deze maatregelen
betreffen trainingen en cursussen voor in principe alle docenten gericht op:
• resultaatgericht werken;
• het voeren van coachingsgesprekken met leerlingen (iedere docent wordt mentor);
• het maken van toetsen op niveau;
• werken met thema’s;
• activerende didactiek.”
De maatregelen zijn niet (te) afhankelijk van externen
Naast de focus op een aantal speerpunten verdient het aanbeveling om vooral
maatregelen te kiezen die door de school zelf goed uit te voeren zijn. Vaak liggen de
oplossingen dichterbij dan een school denkt. Zo denken scholen vaak dat het verzamelen
van sturingsgegevens iets is wat niets met het eigen werk te maken heeft, terwijl het
juist gaat om het aantal onvoldoendes of het aantal kinderen dat absent is. Ook voor
het verkrijgen van draagvlak verdient het de voorkeur om dichtbij te beginnen, bij knel
punten die docenten ervaren in de dagelijkse situatie. Vaak zijn kleine maatregelen
effectiever dan grote ingewikkelde trajecten waarbij de school zichzelf afhankelijk
maakt van teveel externe partijen (zie volgend voorbeeld):
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“Voor de realisatie van de verbeteraanpak is budget vrijgemaakt om de locatie op enkele
terreinen te kunnen ondersteunen door externe deskundigen:
• investors in people door organisatie A;
• ontwikkelen zelfevaluatie instrument door organisatie B;
• coaching management door organisatie C;
• schoolontwikkeling van binnenuit door organisatie D.”
De maatregelen zijn concreet
Een risico dat zowel door procesbegeleiders als scholen zelf genoemd wordt, is dat
scholen vaak te veel blijven hangen in het maken van verbeterplannen en moeilijk de
vertaling maken naar concrete activiteiten. Terwijl het juist voor de school gaat om
acties, om gedrag. Docenten moeten zien dat het ‘menens’ is en dat er dingen moeten
veranderen. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het SMART maken van
maatregelen.

5.2 De inhoud van de maatregelen
Nu de school de tijd heeft genomen om stil te staan bij de kenmerken van een effectief
pakket maatregelen, is het tijd om ook inhoudelijk de juiste maatregelen te kiezen.
Het gaat dan om maatregelen die goed aansluiten bij de analyse, bij de achtergrond
van de leerlingen en bij de verbetercapaciteit van de school. In de inleiding van deze
brochure is duidelijk gesteld dat er inhoudelijk geen format voor het meest effectieve
verbeterplan bestaat; het gaat er juist om de maatregelen te kiezen die passen bij de
eigen context van de school. Toch is er op basis van het lopende onderzoek van Van
de Grift wel iets te zeggen over de maatregelen die aansluiten bij veel voorkomende
oorzaken van zwakke prestaties. Zo concludeert Van de Grift dat zwakke scholen
onder andere zouden moeten zorgen dat:
• de schoolleiding voldoende zicht krijgt op opbrengsten, toetsing en schoolprocessen
en daardoor (weer) de leidende en coördinerende rol op zich neemt;
• het bestuur zich (weer) verantwoordelijk voelt en die verantwoordelijkheid ook
uitstraalt;
• schoolverzuim en onnodig verlies van onderwijstijd voorkomen worden;
• de lessen van alle leraren aan basale eisen voldoen: een stimulerend en veilig
klimaat, efficiënte organisatie, duidelijke instructie;
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• leraren verder professionaliseren op complexere vaardigheden, zoals het activeren
van leerlingen, en het differentiëren en inspelen op verschillen;
• een goed leervorderingen- en leerlingvolgsysteem gebruikt wordt;
• de zorg en begeleiding van leerlingen verbetert.
Het verdient aanbeveling om bij de uiteindelijke keuze voor maatregelen steeds opnieuw
terug te kijken naar de resultaten van de eigen analyse, opdat de maatregelen goed
aansluiten bij de problematiek van de school. De rol van de schoolleiding en van het
bestuur is cruciaal bij het kiezen van de juiste maatregelen. De brochure ‘Fietsen zonder
zijwieltjes’ (2010) van het Project ZZS voor het voortgezet onderwijs gaat dieper in op
maatregelen die hebben bijgedragen aan een snelle verbetering van de resultaten en de
rol die de schoolleiding daarbij heeft gespeeld.

Daarnaast kunnen nog de volgende belangrijke tips genoemd worden die bij kunnen
dragen aan de keuze voor de juiste maatregelen:
1. Doe niet teveel tegelijk: begin met een paar speerpunten en hou het klein, stel
concrete doelen en monitor de ontwikkeling. En begin niet te snel weer met iets
nieuws, de verbeteringen moeten ook de tijd krijgen om te beklijven.
2. Wees duidelijk naar het team en het bestuur over de plannen: wat zijn de doelen,
wat zijn de gewenste resultaten, waarom moeten bepaalde stappen gezet worden.
Het is de taak van de schoolleiding om hierover transparant en open over te zijn,
zodat het team ook zicht krijgt op het proces en weet wat er van ze verwacht wordt.
Informeer het bestuur tijdig en volledig, zodat het de eindverantwoordelijkheid ook
kan nemen en tijdig kan bijsturen als dat nodig is.
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5.3 Hoofdstuk 3 van het verbeterplan
Tabel 5.1 – Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor ‘Maatregelen’
• Sluiten de activiteiten van het plan aan bij de geconstateerde kwaliteitsproblemen
en de eigen analyse? Zijn er voor alle problemen in het plan herkenbare en
samenhangende activiteiten?
• Zijn de activiteiten gericht op het opheffen van tekortkomingen in de voorwaardelijke
sfeer, in het onderwijsproces en in de opbrengsten?
• Is in redelijkheid aan te nemen dat de activiteiten ook structureel leiden tot een
verbetering van de geconstateerde kwaliteitsproblemen?
• Zijn de beoogde opbrengsten van een voldoende niveau en passend bij de
leerlingenpopulatie van de school?
De keuze voor de juiste maatregelen is een belangrijk proces. Vandaar dat het goed is
om het derde hoofdstuk van het verbeterplan te beginnen met het kort toelichten van
dit proces: welke stappen heeft de school gezet om tot deze maatregelen te komen?
Vervolgens worden de gekozen maatregelen gepresenteerd. Daarbij moet voldoende
aandacht besteed worden aan de relatie van de maatregelen met de analyse en aan
de te verwachten effecten van deze maatregelen. Ook zal de school moeten laten
zien dat de beoogde opbrengsten aan het eind van het verbetertraject passen bij de
leerlingenpopulatie en minimaal op de ondergrenzen liggen die de inspectie bij de
beoordeling hanteert. Van belang is dat dit hoofdstuk van het verbeterplan niet alleen
de inspectie, maar vooral ook betrokkenen bij de school het vertrouwen geeft dat door
de maatregelen de kwaliteitsproblemen effectief worden aangepakt. Om dit te bereiken
zullen de maatregelen ook voldoende concreet moeten zijn in hun uitwerking.
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Het voorgaande betekent dat in het derde hoofdstuk onder andere aandacht besteed
zou kunnen worden aan de volgende drie elementen:
1. Proces: hoe zijn de maatregelen gekozen?
2. Relatie met de analyse: waar ligt de relatie met de analyse?
3. Maatregelen en effecten: wat wil de school met deze maatregelen bereiken?
Voor de leesbaarheid van het verbeterplan verdient het aanbeveling om in dit hoofdstuk
de maatregelen op hoofdlijnen te beschrijven en de keuze voor deze maatregelen te
verantwoorden door in te gaan op de relatie met de analyse en de te verwachten effecten.
In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij het SMART formuleren van de
maatregelen.10 Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgen enkele voorbeelden uit bestaande
verbeterplannen die stilstaan bij de beschrijving van de maatregelen.

10 Het uit elkaar halen van de maatregelen op hoofdlijnen en de SMART uitwerking van de maatregelen is geen
harde eis, maar mede ingegeven door het feit dat scholen vaak werkgroepen in het leven roepen die de taak
hebben om voor iedere maatregel een SMART-projectplan te maken. Daarom is er hier voor gekozen om de
uitwerking van de maatregelen te plaatsen onder het hoofdstuk Projectorganisatie.
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1. Proces
“Na eigen analyse en beraad met betrokken bestuur, docenten, leerlingen en ouders,
kiest de schoolleiding voor een omvangrijk pakket van maatregelen. De concept
voorstellen zijn besproken met het bestuur, de deelraad en in een drietal hearings met
het personeel. Daaruit bleek dat er een ruim draagvlak is voor het verbeterplan.”
2. Relatie met de analyse
“Thema ‘Planmatigheid van de zorg / didactisch handelen’:
• Analyse: Op de locatie Z&W wordt met veel inzet en betrokkenheid zorg gedragen
voor het welbevinden van de leerlingen. Echter het ontbreken van planmatigheid en
effectmeting leidt er toe dat het personeel te weinig gericht werkt aan hulpvragen
van leerlingen en deze activiteiten niet of te weinig relateert aan schoolprestaties.
• Maatregelen: Op (datum) start het project Zorgplan dat leidt tot een integrale
aanpak en implementatie van het systematisch uitvoeren van de zorg.
	-	Voor (datum) zijn alle individuele en daaruit voortvloeiende groepshandelings
plannen klaar en voldoen deze aan de wettelijke eisen.
	-	Het zorgteam evalueert handelingsplannen, legt afspraken en interventies vast
in het LVS ( al dan niet digitaal) en rapporteert 3 maal per schooljaar aan de
locatiedirecteur over trends en ontwikkelingen.
	-	Op individueel (leerlingen-) niveau wordt de doeltreffendheid van de zorg door het
zorgteam en de mentoren geëvalueerd.
	-	De locatiedirecteur bespreekt deze rapportages en evaluaties met de AD in
het voortgangsoverleg.”
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3. Maatregelen en effecten
“Een deel van deze maatregelen is reeds in werking getreden in het kader van het project
hoge verwachtingen. Een ander deel zal in de loop van het komende schooljaar in gang
worden gezet. In grote lijnen bestaat het pakket uit 7 bundels van concrete maatregelen
die achtereenvolgens zijn gericht op het verbeteren van:
1. de dagelijkse lessen;
2. regels en afspraken in de school;
3. resultaatgericht werken;
4. leerlingvolgsysteem;
5. communicatie en verantwoording;
6. Scholing en ondersteuning;
7. borging en evaluatie van het verbeterplan.
De schoolleiding verwacht dat het sloteffect van deze beoogde activiteiten en
investeringen een duurzame verbetering van de onderwijsopbrengsten zal zijn, zowel op
het niveau van de afzonderlijke les als op het niveau van de eindexamenresultaten.”
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6 Projectorganisatie

Het goed vormgeven van de projectorganisatie is het meest tijdrovende deel van het
verbeterplan. In deze brochure is ervoor gekozen om de term projectorganisatie breed te
gebruiken. Het gaat hier zowel om het in detail uitwerken van de maatregelen (SMART)
als om het nadenken over de invulling van het uitvoeringsproces: hoe gaan we het doen.
Het SMART formuleren van de inhoud van het plan wordt uitgewerkt in paragraaf
6.1 en het uitvoeringsproces komt aan bod in paragraaf 6.2. De beschrijving van het
uitvoeringsproces vindt plaats in het vierde hoofdstuk van het verbeterplan. Dit staat
centraal in paragraaf 6.3. De SMART geformuleerde acties van de school worden vaak
uitgewerkt in een bijlage bij het verbeterplan; ook daarvan worden in paragraaf 6.3
enkele voorbeelden gegeven.

6.1 SMART formuleren van de inhoud van het plan
Een belangrijke voorwaarde voor een goed, effectief verbeterplan is het SMART
formuleren van de verbeterdoelen. SMART geformuleerde doelen zijn niet te vaag en te
vrijblijvend, maar zijn concreet en richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en
stuurt het gedrag. Bovendien wordt aangegeven welke (meetbare) resultaten wanneer
moeten worden bereikt. Het gaat om heldere realisatietermijnen en een fasering op basis
van ingeschatte haalbaarheid. Tevens leidt SMART ertoe dat er een duidelijke verdeling
is van de verantwoordelijkheden. De kans is dan groter dat er in de praktijk iets van
terecht komt. SMART draagt bij aan de uitvoerbaarheid van de doelen, maar is ook van
strategisch belang: door goede tussendoelen te formuleren, kan de school al in een vroeg
stadium successen vieren en dat versterkt de motivatie.
De afkorting SMART staat voor de volgende vijf criteria:
• S=specifiek: wat gaan we precies doen? Het gaat hier om een concrete,
ondubbelzinnige omschrijving van de activiteit, om waarneembare acties waaraan
een kwantitatief gegeven is verbonden. Er moet voor betrokkenen een duidelijk
verband zijn tussen de doelstelling en de activiteiten die van ze gevraagd worden.
Een SMART-doelstelling geeft daarom antwoord op de volgende vragen:
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1. Wat willen we bereiken?
2. Waarom willen we dit doel bereiken?
3. Wie zijn erbij betrokken?
• M=meetbaar: hoeveel gaan we doen en hoe kunnen we dat meten? Wat is er af als
het af is? Een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit
van de te leveren inspanningen, het zorgt voor een zichtbaar resultaat.
• A=acceptabel: is er draagvlak voor wat we doen, zodat het beklijft? Worden mensen
actief betrokken bij het kiezen en formuleren van doelen? De A is ook van activerend
of actiegericht: de doelstelling moet uitnodigen tot actie, energie losmaken, positief
geformuleerd zijn.
• R=realistisch: Kan het wat we willen en doen? De activiteiten moeten gebaseerd
zijn op de realiteit/haalbaarheid. Is het doel haalbaar? Is het plan uitvoerbaar
met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten
daadwerkelijk leveren? Is er voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegd
heden? Sluiten de doelen aan bij de praktijk of zijn grote, lange termijn doelen
opgesplitst in kleinere haalbare subdoelen? De R is ook van Relevant:
een haalbare en zinvolle doelstelling is motiverend.
• T=tijdgebonden: Wanneer beginnen we en wanneer zijn we klaar? Wanneer zijn
de tussen- en eindevaluaties gepland?
De SMART geformuleerde acties van de school kunnen beschreven worden in
zogenoemde verbeterkaarten of andere schematische vormen.
Tabel 6.1 – Voorbeeld van een verbeterkaart
Onderwerp Doel
stelling

Actie

Resultaat

Eigenaar

(wat)

(meetbaar) (wie)

Planning

Evaluatie

(wanneer)

(hoe+
wanneer)
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Het SMART formuleren van doelen draagt bij aan de effectiviteit van het verbeterplan,
maar het is van belang om ook verder te kijken dan alleen de SMART formulering. Niet
alles is even ‘smart’ te formuleren. SMART moet dan ook geen doel op zich zijn, het
is een hulpmiddel en heeft ook zijn grenzen. Als er alleen op SMART gefocust wordt,
kunnen mogelijk waardevolle doelstellingen te snel uitgesloten worden.

Tot slot van deze paragraaf nog twee aanvullende tips voor het SMART formuleren
van de maatregelen:
1. Werk projectmatig: stap voor stap, met een begin en een eind, kort en krachtig en
met duidelijke bevoegdheden. Zorg dat er haalbare en in de tijd meetbare prestatieindicatoren zijn vastgelegd en voorkom vage termen als ‘weinig vertraging’ of
‘aanvaardbaar niveau’.
2. Ga snel over tot acties: laat zien dat er wat gebeurt in plaats van alleen maar
plannen maken. Vier de successen en mijlpalen, borg de resultaten en voorkom
dat de urgentie wegzakt.

6.2 Het uitvoeringsproces
Voor het succesvol realiseren van de verbeteracties is het van belang om het proces
van de uitvoering goed vorm te geven. Het gaat dan om de volgende vragen:
1. Hoe is de projectstructuur geregeld?
2. Wie is er verantwoordelijk voor welk activiteiten?
3. Hoe (en door wie) worden de resultaten geborgd?
4. Hoe worden de gekozen acties en maatregelen gefinancierd?
Sommige van deze vragen worden reeds beantwoord bij het SMART vertalen van de
maatregelen in verbeterkaarten (zie voorgaande paragraaf). Het gaat dan met name om
de tweede en derde vraag. Het beantwoorden van de vierde vraag wordt vaak vergeten,
terwijl deze zeer belangrijk is voor het vertrouwen (van bestuur, inspectie en ouders) in
de haalbaarheid van de acties. Ook de inspectie kijkt of het plan een overzicht bevat van
de kosten die samenhangen met de maatregelen uit het verbeterplan en of er voldoende
financiële middelen worden begroot om het verbetertraject uit te voeren zoals gepland.
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Voor het beantwoorden van de eerste vraag verdient het aanbeveling om specifiek
aandacht te besteden aan de opzet van een goede projectstructuur voor de verbeteracties
(zie volgende voorbeeld):
“Uiterlijk [datum] dient de onderwijskwaliteit weer op voldoende niveau te zijn. Dat
betekent dat dan de effecten van onze verbetermaatregelen zichtbaar moeten zijn in
resultaten, curriculum enz. Om dit te kunnen borgen, richten we een projectorganisatie
op. De projectorganisatie staat en functioneert naast de staande organisatie. Uiteraard
zijn er verbanden omdat ook de staande organisatie bijdragen dient te leveren aan de
te realiseren doeleinden. De projectorganisatie is tijdelijk van aard en functioneert
tot uiterlijk [datum] als de verbetermaatregelen zichtbaar effect hebben gehad.
De projectorganisatie kent een Stuurgroep, een Projectgroep en Deelprojecten.”
Bij het inrichten van de projectstructuur kan het van belang zijn om een onderscheid te
maken tussen de organisatie van generieke verbeteractiviteiten rond de leeropbrengsten
en activiteiten die betrekking hebben op onderdelen, zoals de verbetering van de
leerlingenzorg of de verbetering van de sociale veiligheid. Voor wat betreft de tweede
categorie is de ervaring dat goed gewerkt kan worden met specifieke projectgroepen,
terwijl deze aanpak bij de meer generieke verbeteractiviteiten niet altijd goed werkt
omdat betrokkenheid van iedereen hier een voorwaarde is voor succesvolle resultaten.
Tot slot moet hier, wellicht ten overvloede, opgemerkt worden dat de vormgeving van de
projectstructuur mede bepaalt wie waar voor verantwoordelijk is. Immers, als er gewerkt
wordt met projectgroepen, dan zullen de projectleiders het eerste aanspreekpunt zijn
voor het realiseren van de resultaten. Maar ook voor deze projectstructuur geldt dat de
schoolleiding altijd de coördinerende en aansturende rol heeft en dat het bestuur ten alle
tijden de eindverantwoordelijkheid heeft voor de te behalen resultaten.
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6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan
Tabel 6.2 – Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor ‘Projectorganisatie’
• Zijn de activiteiten en de doelen voldoende concreet en SMART?
• Is er een tijdsplanning en fasering gemaakt voor de realisatie van de activiteiten?
• Zijn de beoogde (tussentijdse) resultaten t.a.v. het proces en de opbrengsten geformuleerd
en concreet/meetbaar gemaakt? Zijn de resultaten zowel ambitieus als realistisch?
• Wanneer zijn de (tussentijdse) evaluaties gepland? Op welke wijze worden deze
uitgevoerd en door wie? Is duidelijk aan welke criteria/normen voldaan moet zijn
en op welke wijze de resultaten van de evaluatie worden gepresenteerd?
• Beschrijft het verbeterplan duidelijk welke acties door wie worden ondernomen? Is er voor
elke activiteit een probleemeigenaar of verantwoordelijke binnen de school benoemd?
Welke activiteiten liggen bij bevoegd gezag en welke bij de schoolleiding en het team?
• Bevat het verbeterplan een overzicht van de kosten die samenhangen met de
maatregelen uit het verbeterplan?
In hoofdstuk vier van het verbeterplan wordt de projectorganisatie beschreven. Om tot
een succesvolle uitvoering van de activiteiten te komen, zou in dit hoofdstuk in ieder
geval aandacht besteed moeten worden aan de volgende vier onderwerpen:
1. De projectstructuur.
2. Tijdsplanning en fasering.
3. Evaluatie en monitoring.
4. SMART uitwerking van maatregelen.
Het gaat hier met name om een goede uitwerking van punt 1. De punten 2 en 3 kunnen
kernachtig beschreven worden; de uitwerking hiervan per maatregel kan meegenomen
worden bij punt 4. Dit punt, het SMART uitwerken van de maatregelen, gebeurt vaak in
de bijlage van het verbeterplan, bijvoorbeeld in verbeterkaarten. De maatregelen moeten
niet alleen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden geformuleerd
worden, maar er moet ook beschreven worden wat de te verwachten resultaten zijn, hoe
er gemeten wordt, wanneer er gemeten wordt en wie voor het project verantwoordelijk is.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt voor alle vier de inhoudelijke elementen een
praktijkvoorbeeld gegeven voor de uitwerking van de projectorganisatie.
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1. Projectstructuur
“We werken met een verbeterplan, verdeeld in deelprojecten, die soms weer uiteen
vallen in deelplannen. Gecompliceerd, maar werkbaar mits uitgevoerd in een project
matige opzet. Zo’n opzet vraagt om een stuurgroep in command en een projectleider
in uitvoering. De stuurgroep heeft daarom de eindverantwoordelijkheid. Omdat er
zoveel deelprojecten vallen onder dit project is taakverdeling en onderling vertrouwen
onmisbaar. Per project is er steeds één lid van de stuurgroep eindverantwoordelijk.
Hoofdtaak: sturen en zo nodig beslissingen nemen wanneer de projectleider daar om
vraagt. De projectleider stuurt rechtstreeks zijn deelproject aan. De projectleider
legt verantwoording af; dat doet hij door een logboek bij te houden van zijn werk
zaamheden.”
2./3. Fasering en evaluatie
“De deelactieplannen zijn gestructureerd volgens de indeling van ontwerp-, uitvoeringsen evaluatiefase. In totaal beslaan deze drie fasen een periode van ruim anderhalf jaar.
In de ontwerpfase wordt nagegaan wat de aard en oorzaken zijn van de tekortkoming,
aan welke indicatoren men kan zien dat verbetering plaatsvindt en wat de verbeterdoelen
zijn (en wanneer ze gerealiseerd zijn). Hiervoor is 5 maanden de tijd. Daarna is er een
jaar voor de uitvoeringsfase, met een tussentijdse evaluatie na 7 maanden. Na de
uitvoering van de tussenevaluatie wordt bepaald welke acties worden gehandhaafd, welke
beëindigd kunnen worden en welke geïntensiveerd worden. De evaluatiefase heeft het
karakter van zelfevaluatie die ook wordt voorgelegd aan mensen buiten de school.
Hiervoor wordt 2 maanden uitgetrokken.”
4. SMART uitwerken van de maatregelen
“De verbeteracties zijn volgens de indeling van het inspectierapport gerangschikt.
Elk actiepunt is SMART geformuleerd en in een Plan-Do-Check-Act cyclus gezet.”
Op de volgende bladzijde worden twee voorbeelden gegeven van SMART uitgewerkte
verbeteracties uit bestaande verbeterplannen.
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Voorbeeld verbeteractie ‘De leerlingen lopen weinig vertraging op in de opleiding’
Indicator

De leerlingen lopen weinig vertraging op in de opleiding (vwo)

Actie

1. Aannamecommissie brugklas, die de instroom in kaart brengt.

4.1.1

2. Leerlingen zitten op het juiste niveau en krijgen vanaf klas 1 passende
begeleiding.
Betrokkenen:
TL brugklas, zorgcoördinator, brugklasmentoren (bkm), rector
Communicatie belanghebbenden:
–

gesprekken met ouders door bkm

–

voorlichtingsavond ouders groep 8

Beoogde

Inrichting aannamecommissie brugklas. Deze commissie is verantwoorde

resultaat

lijk voor de uitvoering van het aannameprotocol (aanname, toetsing van
de aanname en plaatsing van brugklasleerlingen).

Planning

Evaluatie

Behaalde

Vervolg

resultaat

actie bor-

Verantw.

Opmerkingen

TL brugklas

Het protocol is

ging of verbetering
Februari
2010

1. Mei
2010
2. Jaarlijks

omschreven in
het OVP H1

juli
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Voorbeeld verbeterkaart ‘Doorstroming tl leerlingen naar kader sport & dienstverlening’
Doelstelling

Succes-bepalende

Prestatie-indicator Streef-cijfer

factor
4. Er is onderzocht Aantal leerlingen

Notitie waaruit

of binnen

dat hier interesse

blijkt of binnen

GL / TL een

voor heeft

GL / TL andere

sportprofiel en

profielen geboden

andere profielen

kunnen worden

01-05-10

geboden kan
worden.
Toelichting

Verbeterplan
Eindproduct(en)

Product(en):

Datum:

en deadline

Notitie

01-03-11

Betrokken team(s), MT, onderwijsinnovatoren
medewerkers
Activiteiten

betreft:
Onderzoek uitvoeren en opbrengsten vastleggen in notitie
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Eigenaar

Wat

Wie

Wanneer

Meten:
hoe / wanneer

MT

Onderzoek

Onderwijs-

uitvoeren

innovatoren

01-05-11

01-05-11; door
MT, onderwijsinnovatoren en
stafmedewerker
kwaliteitszorg

Tussenrapportage aan MT gereed:

Productverantwoordelijke:

01-05-11

Onderwijsinnovatoren

Wie, wanneer klaar:

Doel:

onderwijsinnovatoren: 01-05-10

Doelstelling 4
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7 Communicatie

De communicatie in het verbeterplan heeft primair betrekking op de voorlichting aan
en de betrokkenheid van de ouders. Maar ook de communicatie met de omgeving en
de media is een belangrijke factor. De school zal voor de diverse partijen mogelijk
diverse communicatiestrategieën hebben. Hier zal goed over nagedacht moeten
worden. Vervolgens kan een en ander uitgewerkt worden in een communicatieplan of
communicatiematrix. In paragraaf 7.1 worden diverse tips en voorbeelden voor het
communicatiebeleid gegeven. De vertaling van dit beleid in het vijfde hoofdstuk van
het verbeterplan komt aan de orde in paragraaf 7.2.

7.1 Het communicatiebeleid van de school
De communicatie met de ouders heeft in feite betrekking op twee zaken: de voorlichting
rond het inspectieoordeel en de informatievoorziening en betrokkenheid van ouders
tijdens het verbetertraject.
Wat de voorlichting over het inspectieoordeel betreft, hebben ouders het recht om te
weten wat er op school gebeurt: wat de resultaten van het inspectieoordeel zijn en hoe
de school het verbeteringstraject gaat vormgeven. De school moet aan ouders uitleggen
wat het inspectieoordeel inhoudt, zonder belangrijke informatie achter te houden.
De vraag is wel vanaf wanneer een school volledige openheid moet geven. Het is niet
verstandig informatie over het inspectieonderzoek te verstrekken voordat de school weet
welke stappen men gaat zetten om de gesignaleerde tekortkomingen aan te pakken. Dat
zou betekenen dat men ouders met problemen confronteert, zonder een perspectief op
verandering te kunnen bieden. Het is niet nodig op alle vragen een concreet antwoord te
kunnen geven, maar wel moet de school kunnen aangeven op welke termijn antwoorden
te verwachten zijn en hoe eraan gewerkt wordt.
Een goede communicatie met ouders tijdens het verbetertraject is belangrijk om de
doelen van het verbeterplan te kunnen halen. Ouders kunnen de school helpen door de
prestaties van hun kinderen op de voet te volgen en hen te motiveren als het even niet
lukt. En ze kunnen een kritisch klankbord vormen voor de schoolleiding tijdens het
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verbeterproces. Het oordeel van ouders is van wezenlijk belang voor de koers van de
school. Er zit vaak veel kennis bij de ouders; door ouders te gebruiken als klankbord
kan de school deze kennis optimaal benutten.
Om een open communicatie naar ouders te garanderen, zijn scholen verplicht om in
hun verbeterplan aandacht te besteden aan de communicatie met de ouders. Ze moeten
aangeven hoe zij ouders op de hoogte brengen van het oordeel van de inspectie en hoe
zij ouders informeren over, dan wel betrekken bij het verbetertraject. Het is daarbij van
belang dat scholen zich realiseren dat het inspectieoordeel mogelijk niet aansluit bij de
kwaliteitsbeleving van ouders. Ouders hebben vaak andere brillen op om naar de school
te kijken en vinden soms hele andere zaken relevant dan de inspectie. Voor de inspectie
ligt de nadruk op de opbrengsten, voor ouders vaak meer op pedagogische aspecten als
veiligheid, warmte en betrokkenheid (schoolklimaat). Tegelijkertijd kan de andere focus
van de ouders er toe leiden dat niet alle verbeterthema’s voor hen interessant zijn. Het is
goed om als school deze andere focus van ouders in het achterhoofd te hebben wanneer
er wordt nagedacht over de wijze waarop ouders over de verbeteringsacties geïnformeerd
gaan worden (zie het volgende voorbeeld):
“Successen die je boekt zijn niet altijd direct zichtbaar voor ouders. Dat maakt het lastig
om ouders daar enthousiast voor te maken; het gaat soms om redelijk technische zaken.”
Eerder onderzoek naar de communicatie11 met ouders laat zien dat scholen sterk
verschillen in de wijze waarop ze de communicatie met ouders hebben vormgegeven.
De ene school ziet het eigen blad van de ouderraad als zeer krachtig communicatie
middel en de andere school is het meest tevreden over de gedifferentieerde aanpak met
ouderpanels per leerjaar. Scholen moeten dus goed kijken naar de behoefte van ouders
hoe ze mee willen en kunnen praten. Ouders vinden vaak meer zaken relevant dan de
school denkt. Het verdient daarom aanbeveling om veel te communiceren, het liefst
via verschillende communicatiemiddelen.

11 Zie hiervoor de praktijkvoorbeelden uit ‘Eerlijk duurt het langst’, Project ZZS VO (2010).
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Naast de communicatie met ouders, is ook de communicatie met de omgeving belangrijk.
Vaak vervult de media hierin een rol. Uit gesprekken met schoolleiders blijkt dat de
school hier beter een open en proactieve rol in kan vervullen. Als je de communicatie
aan de media overlaat, heb je er als school geen grip meer op. Je kan beter zelf de
regie houden en zo jouw kant van het verhaal vertellen. Tot slot blijft natuurlijk ook de
communicatie met de docenten tijdens het verbeterproces cruciaal. Om voor iedere fase
van het verbeterplan de communicatie richting al deze partijen overzichtelijk vorm te
geven, kan een school een communicatieplan of draaiboek opstellen. Onderwerpen die
daarin aan de orde kunnen komen, zijn wie te informeren, wanneer, in welke volgorde,
via welk kanaal. Een andere mogelijk instrument is een communicatiematrix. Deze
matrix kan voor alle vormen van interne en externe communicatie ingevuld worden.
Tabel 7.1 – Voorbeeld van een communicatiematrix
Doelgroep

Boodschap

Doel

Middel

Verant

Frequentie

woordelijk
Secties

Ouderraad

Welke knel

Korte ter

punten zijn er

mijn acties

onderwijs,

per vak

inzetten

teamleiders

Wat is er aan de Draagvlak
hand, hoe gaan

en begrip,

gesprekken

Directeur

bijeenkomst Directeur

maandelijks

maandelijks

onderwijs

we hier mee om, voortgang
wat betekent het
voor uw kind
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Samengevat leidt het voorgaande tot de volgende tips voor een goede communicatie
met ouders en omgeving:
1. Wees open over het inspectieoordeel: ouders hebben het recht om te weten wat er
op school gebeurt. Probeer het oordeel zo helder en eenvoudig mogelijk te vertalen,
zodat de ouders begrijpen waarom de school als zeer zwak is beoordeeld. En koppel
meteen de verbeteracties aan het oordeel, zodat ouders weten wat de school er aan
gaat doen. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van de ouders in de school.
2. Informeer ook de omgeving actief: door zelf contact op te nemen met (potentiële)
ouders en/of de media houd je als school de regie over het proces. Een communicatie
draaiboek of communicatiematrix kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
3. Informeer de ouders tijdens het verbetertraject en kies daarbij voor verschillende
communicatiemiddelen. Kijk goed naar de behoefte van ouders: waarover willen ze
geïnformeerd worden en op welke wijze?
4. Probeer ouders ook bij het verbetertraject te betrekken, actief of als kritisch
klankbord. Ouders hebben vaak kennis en ervaring die de school goed van pas kan
komen.
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7.2 Hoofdstuk 5 van het verbeterplan
Tabel 7.2 – Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor ‘Communicatie’
• Beschrijft het plan de communicatie met ouders?
• Is aangegeven hoe ouders worden geïnformeerd over de beoordeling van de inspectie,
het verbeterplan / traject, de voortgang?
• Is nagedacht over de wijze waarop de ouders betrokken worden bij het verbetertraject?
• Wat is hierin de rol van de medezeggenschap?
In het vijfde en laatste hoofdstuk van het verbeterplan worden de resultaten van het
communicatiebeleid van de school beschreven. Daarbij moeten in ieder geval de volgende
elementen aan bod komen:
1. Hoe is de communicatie met ouders tot nu toe verlopen?
2. Welke communicatiemiddelen gaat de school inzetten?
3. (Hoe) Gaat de school de ouders betrekken bij het verbetertraject?
Wat het eerste punt betreft, gaat het om de wijze waarop de ouders reeds op de hoogte
zijn gebracht van het inspectieoordeel, zodat de inspectie ook het vertrouwen krijgt
dat de school dit onderwerp serieus oppakt. Het tweede punt heeft betrekking op de
communicatie tijdens het verbeterproces. Zoals aangegeven in de vorige paragraaf gaat
het daarbij primair om de communicatie met de ouders, maar het kan zeker geen kwaad
om als school ook de communicatie met andere betrokkenen te beschrijven, bijvoorbeeld
door het invullen van een communicatieplan of communicatiematrix. Het derde
element gaat over de vraag of de school de ouders ook concreet gaat betrekken bij
het verbetertraject, en zo ja, hoe ze dat vorm wil gaan geven.
Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgen enkele voorbeelden uit concrete verbeterplannen
waarin aandacht is besteed aan de beschrijving van de communicatie.
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1. Hoe is de communicatie met ouders tot nu toe verlopen?
“De ouders zijn door middel van de ouderbrief geïnformeerd over de bevindingen van
de inspectie en de maatregelen die de school gaat nemen. In de ouderklankbordgroep
van alle afdelingen (12 november 2009) zijn de bevindingen meegedeeld en zijn vragen
toegelicht. Op dinsdag 9 maart 2010 zullen de ouderklankbordgroepen opnieuw worden
uitgenodigd om te praten over het verbeterplan. Op 18 november is de oudercommissie
ingelicht over de bevindingen van de inspectie. Alle ouders worden door middel van de
ouderbrief na elke rapportperiode geïnformeerd over de voortgang van het verbeterplan.
In de ouderklankbordgroepen zal het verbeterplan een vast agendapunt vormen.”
2. Welke communicatiemiddelen gaat de school inzetten?
“Als we het duidelijk beter willen doen, moeten we samen met ouders en leerlingen
aan de slag. Daarom gaan we ouders en leerlingen op de volgende wijze informeren
en betrekken bij onze activiteiten:
• De schoolleiding wil over de noodzaak en de aard van dit verbeterplan op een open
duidelijke wijze communiceren met de ouders. Zij zijn via een tweetal open avonden
in juni 2010 geïnformeerd. De schoolleiding zet het verbeterplan en de resultaten
daarvan als een vast punt op de agenda van de resonansgroepen. Via de cijfersite
kunnen ouders en leerlingen kennisnemen van het verbeterplan en de voortgang
daarvan.
• Tijdens de uitvoering van het plan zullen ouders en leerlingen via nieuwsbrieven
op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. Via enquêtes zullen ouders en
leerlingen regelmatig bevraagd worden op tevredenheid. Deze informatie kan dan
benut worden in het kader van de evaluatie en bijsturing van verbeteractiviteiten.
• Om het draagvlak voor bovenstaande maatregelen zo groot mogelijk te maken en
ervoor te zorgen dat de schoolleiding een zo compleet mogelijk beeld krijgt van
de problematiek en de hiervoor gekozen oplossingsrichting zal er in juni 2010 een
studie(mid)dag voor leerlingen worden belegd. Hierin zal het inspectierapport en
de reactie van de schoolleiding daarop worden besproken. Met de leerlingen zal
vervolgens een SWOT analyse van de stand van zaken worden gemaakt.
• Daarnaast zal er in juni 2010 ook een dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd
voor ouders uit de verschillende resonansgroepen en andere belangstellenden.”
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3. (Hoe) Gaat de school de ouders betrekken bij het verbetertraject?
“Door het instellen van de klankbordgroepen willen we de ouderparticipatie versterken.
In de klankbordgroepen zal intensief gesproken worden over het verbetertraject en over
onze nieuwe manier van werken; de klankbordgroepen worden een critical friend. Het is
de bedoeling dat leden uit de klankbordgroep ook lessen bezoeken en zo direct betrokken
worden bij de praktijk.”
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8 VAM-PC: de ingrediënten op een rij

In deze brochure is uitgebreid stilgestaan bij het proces en de inhoud van een effectief
verbeterplan voor zeer zwakke scholen. Als kapstok voor zowel proces als inhoud
is gebruik gemaakt van de afkorting VAM-PC: de ingrediënten voor een effectief
verbeterplan. In dit laatste hoofdstuk wordt de kernboodschap van VAM-PC nog eens
kort toegelicht. Vervolgens worden alle in de brochure genoemde tips voor het proces op
een rij gezet en worden de belangrijkste inhoudelijke onderdelen van het verbeterplan
samengevat. Zoals gezegd in de inleiding van de brochure wil dit laatste hoofdstuk niet
de indruk wekken dat er een format voor een verbeterplan wordt gegeven. Het betreft
een overzicht van de ingrediënten waarmee scholen een succesvol verbeterplan kunnen
maken en tips om deze zelf effectief te combineren.

8.1 De kernboodschap
De ervaring leert dat een effectief verbetertraject begint bij een verbeterplan dat goed
aansluit bij de situatie op de school en dat bovendien kan rekenen op draagvlak bij de
medewerkers. Om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van hun verbetertraject
zijn in de voorgaande hoofdstukken vijf succesfactoren of ingrediënten voor een effectief
verbeterplan gepresenteerd:
1. Voorbereiding: de acceptatie van het inspectieoordeel en de organisatie van
het verbeterplan (draagvlak en proces).
2. Analyse: eigen analyse en oordeel. Wat zijn oorzaken, kansen, bedreigingen
en verbeterpunten.
3. Maatregelen: conclusies van de analyse vertalen naar keuzes voor en prioritering
van de juiste maatregelen die aansluiten bij de eigen verbetercapaciteit.
4. Projectorganisatie: het SMART formuleren van inhoud (wat gaan we doen) en proces
(hoe gaan we het doen), inclusief de evaluatie en borging van de resultaten.
5. Communicatie: de communicatie en betrokkenheid van ouders en docenten.
De kernboodschap is dat de school(directie) zelf aan zet is om van deze ingrediënten een
passend recept te maken. De school moet de oorzaken in kaart brengen en analyseren en
vervolgens de maatregelen kiezen die voor haar context tot de beste oplossingen leiden.
Daarbij komt het de effectiviteit van een verbeterplan ten goede als een school daarbij
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ook voldoende aandacht besteedt aan de voorbereiding op het schrijven van het plan:
het proces bepaalt in grote mate de uitkomst, zowel van een kwalitatief goed plan als
van een succesvolle realisatie van de verbeteracties.
Opgemerkt moet worden dat het goed doorlopen van alle stappen uit de voorgaande
hoofdstukken wel tijd kost. Bestuur en schoolleiding moeten zich daar van bewust zijn.
Dit betekent dat de school zo snel mogelijk begint met de voorbereiding en analyse en
niet ‘verlamd’ wordt door het inspectieoordeel. Ook betekent het dat er voldoende tijd
vrijgemaakt moet worden om een grondige analyse uit te voeren en de juiste maatregelen
te kiezen. Het kan zijn dat het door de urgentie van de situatie niet zo lang kan wachten.
Dat hoeft ook niet: de school kan een onderscheid maken tussen korte termijn acties en
de meer op de langere termijn georiënteerde verbeteractiviteiten uit het verbeterplan
(zie het volgende voorbeeld):
“Het opstellen van een verbeterplan kost tijd. Het moet effectief passen binnen de
voorwaarden en eisen die de inspectie heeft gesteld en een onderdeel vormen van de
kwaliteitscyclus en methodiek van onze school. Het zou echter te lang duren om dit af
te wachten. De situatie is immers ernstig en urgent. Meteen na het inspectiebezoek zijn
daarom acties in gang gezet die tot verbetering van de eindexamenresultaten moeten
leiden.”

8.2 20 tips voor een effectief proces
Voorbereiding
1. Ga zo snel mogelijk aan de slag: probeer te voorkomen dat de school (of zelfs de
ouders) in de weerstand gaat en het oordeel van de inspectie gaat bevechten of juist
gaat bagatelliseren. Snelle actie draagt eraan bij dat de school meer tijd heeft voor
het opstellen van een goed verbeterplan en daardoor goed voorbereidt aan de slag
kan met de verbeteracties.
2. Maak een procesplan en beschrijf daarin het ontwikkelproces van het verbeterplan:
hoe gaan we de communicatie vormgeven, wie is waarvoor verantwoordelijk, wie
doet wat en wanneer, welke input hebben de diverse partijen.

64

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen

3. Verklein tijdelijk de afstand met het bestuur. Laat het bestuur duidelijk
aanwezig zijn, verantwoordelijkheid pakken en er dicht op zitten, zodat het ook
snel beslissingen kan nemen. En maak met het bestuur heldere afspraken over de
richting van de verbeteringen en de (financiële) armslag van de schoolleiding.
4. Zorg dat mensen zich weer gebonden en verbonden voelen met de school
zodat er een wij-gevoel ontstaat, wij doen het samen. Werk aan een open sfeer: bied
vertrouwen en veiligheid, geef docenten het gevoel dat ze aan elkaar kritiek kunnen
en mogen (moeten) geven, dat ze dat ook zien als kansen.
5. Zorg voor draagvlak voor de analyse en voor de richting van het
verbeteringsproces. Maak het team deelgenoot: herkennen jullie dit, zijn dit de
juiste oorzaken, knelpunten en verbetermogelijkheden? En bied ruimte aan de
docenten om mee te denken over maatregelen en om binnen de kaders zelf met
oplossingen te komen.12
Analyse
6. Neem de tijd voor de analyse: ga dieper dan alleen het zichtbare. Vaak bereik je
over de hoofdlijnen wel consensus, maar als het gaat over het onderwijs dan moet het
niet te abstract blijven wil je concreet de opbrengsten verbeteren.
7. Besteed voldoende aandacht aan de verbetercapaciteit en het onderwijskundig
leiderschap. Immers, op deze scholen is relatief vaak sprake (geweest) van een
mismatch tussen leiding en medewerkers of van een bestuur en/of schoolleiding die
de school onvoldoende vakkundig hebben aangestuurd. Als hier geen aandacht voor
is, dan bestaat het gevaar dat de maatregelen straks (weer) niet werken. Geef het
bestuur hier ook een duidelijke verantwoordelijkheid in!
8. Zoek een onafhankelijke partij die over je schouder meekijkt. Dit kan een
externe organisatie zijn, of een procesbegeleider van het Project ZZS, maar ook een
critical friend van een andere school uit het eigen bestuur, dan wel van een voormalig
zwakke school. Deze persoon kan met een frisse blik naar de school kijken en zo
wellicht vanuit onverwachte perspectieven met oorzaken, kansen en bedreigingen
komen.

12 Zie hiervoor ook het materiaal dat door het CPS is ontwikkeld in het kader van het project ‘Gele kaart’
(www.cps.nl).
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9. Gebruik beschikbaar materiaal van het Project ZZS. In de informatiemap, die
iedere (zeer) zwakke school van het project krijgt, worden diverse onderwerpen voor
een goede analyse uitgewerkt. Daarnaast staan op de website van het project good
practices van voormalige zeer zwakke scholen.
10. Gebruik het lijstje van Van de Grift13 (tabel 4.1) met meest voorkomende oorzaken
van zwakke prestaties om te checken of je deze punten ook in je diagnose hebt mee
genomen. En kijk of je je verbeteraanpak niet teveel richt op de moeilijkste oorzaken.
Maatregelen
11. Zorg ervoor dat de maatregelen een coherent geheel vormen, dat ze aansluiten
bij de naaste ontwikkeling van de school en dat de consequenties van de maatregelen
goed zijn doordacht.
12. Doe niet teveel tegelijk: begin met een paar speerpunten en hou het klein, stel
concrete doelen en monitor de ontwikkeling. En begin niet te snel weer met iets
nieuws, de verbeteringen moeten ook de tijd krijgen om te beklijven.
13. Wees duidelijk naar het team en het bestuur over de plannen: wat zijn de
doelen, wat zijn de gewenste resultaten, waarom moeten bepaalde stappen gezet
worden. Het is de taak van de schoolleiding om hierover transparant en open te zijn,
zodat het team ook zicht krijgt op het proces en weet wat er van ze verwacht wordt.
Informeer het bestuur tijdig en volledig, zodat het de eindverantwoordelijkheid
ook kan nemen en tijdig kan bijsturen als dat nodig is.

13 Lopend onderzoek van Wim van de Grift, 2010/2011 over oorzaken van slechte prestaties van zeer zwakke
scholen.
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Projectorganisatie
14. Werk de maatregelen SMART uit, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch en tijdgebonden. Zorg dat er haalbare en in de tijd meetbare prestatieindicatoren zijn vastgelegd en voorkom vage termen als ‘weinig vertraging’ of
‘aanvaardbaar niveau’. Maar heb ook oog voor de grenzen van de SMART-formule!
15. Werk projectmatig: stap voor stap, met een begin en een eind, kort en krachtig en
met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zorg dat de projectstructuur
helder is en dat de resultaten gemonitord worden.
16. Ga snel over tot acties: laat zien dat er wat gebeurt in plaats van alleen maar
plannen maken. Vier de successen en mijlpalen, borg de resultaten en voorkom
dat de urgentie wegzakt.
Communicatie
17. Wees open over het inspectieoordeel: ouders hebben het recht om te weten wat er
op school gebeurt. Probeer het oordeel zo helder en eenvoudig mogelijk te vertalen,
zodat de ouders begrijpen waarom de school als zeer zwak is beoordeeld. En koppel
meteen de verbeteracties aan het oordeel, zodat ouders weten wat de school er aan
gaat doen. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van de ouders in de school.
18. Informeer ook de omgeving actief: door zelf contact op te nemen met (potentiële)
ouders en/of de media houd je als school de regie over het proces. Een communicatie
draaiboek of communicatiematrix kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
19. Informeer de ouders tijdens het verbetertraject en kies daarbij voor verschillende
communicatiemiddelen. Kijk goed naar de behoefte van ouders: waarover willen ze
geïnformeerd worden en op welke wijze?
20. Probeer ouders ook bij het verbetertraject te betrekken, actief of als kritisch
klankbord. Ouders hebben vaak kennis en ervaring die de school goed van pas kan
komen.
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8.3 20 inhoudelijke onderdelen van het verbeterplan
Voorbereiding
De resultaten van de voorbereiding worden beschreven in de inleiding van het verbeter
plan. Een goede inleiding zou onder andere de volgende elementen kunnen bevatten:
1.

Korte aanleiding verbeterplan.

2.

Samenvatting inspectieoordeel.

3.

Eigen reactie op het inspectieoordeel.

4.

Verbeterplan: ontwikkelproces en draagvlak.

5.

Verbeterstrategie: hoofdlijnen van de inhoud van het verbeterplan.

6.

Leeswijzer: een heldere opbouw van het verbeterplan.

Analyse
In het tweede hoofdstuk van het verbeterplan beschrijft de school de resultaten van haar
eigen analyse. Dit hoofdstuk zal onder andere aandacht moeten besteden aan de volgende
onderwerpen:
7.

De totstandkoming van de analyse.

8.

De gevonden oorzaken en knelpunten.

9.

Een analyse van sterke en zwakke punten en van kansen en bedreigingen.

10. De verbetercapaciteit van management en docenten.
Maatregelen
De gekozen maatregelen worden beschreven in het derde hoofdstuk van het verbeterplan.
Hier kunnen de volgende elementen besproken worden:
11. Proces: hoe zijn de maatregelen gekozen?
12. Relatie met de analyse: waar ligt de relatie met de analyse?
13. Maatregelen en effecten: wat wil de school met deze maatregelen bereiken?
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Projectorganisatie
In hoofdstuk vier van het verbeterplan wordt de projectorganisatie beschreven. Om tot
een succesvolle uitvoering van de activiteiten te komen, zouden in dit hoofdstuk onder
andere de volgende elementen aan bod kunnen komen:
14. De projectstructuur.
15. Tijdsplanning en fasering.
16. Evaluatie en monitoring.
17. SMART uitwerking van maatregelen.
Communicatie
In het vijfde en laatste hoofdstuk van het verbeterplan worden de resultaten van het
communicatiebeleid van de school beschreven. Daarbij kan aandacht besteed worden
aan de volgende onderwerpen:
18. Hoe is de communicatie met ouders tot nu toe verlopen?
19. Welke communicatiemiddelen gaat de school inzetten?
20. (Hoe) Gaat de school de ouders betrekken bij het verbetertraject?
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Bijlage C
 hecklist Verbeterplan
Onderwijsinspectie

Indicator
1. Uit het verbeterplan blijkt dat
het bevoegd gezag een analyse

Uitwerking/toelichting
Het verbeterplan bevat:

P

informatie over de aanwezige én nog

heeft gemaakt van de oorzaken

ontbrekende voorwaarden voor het opheffen

van de situatie op de school.

van knelpunten en tekortkomingen;

P
P

verklaringen voor de aangetroffen kwaliteit;
informatie over het draagvlak onder alle;
betrokkenen voor de uitvoering van het
verbeterplan en zo nodig de maatregelen die
het bevoegd gezag treft om het draagvlak te
vergroten.

2. Het verbeterplan sluit op
de analyse aan en richt zich

Het verbeterplan bevat:

P

doelgerichte, beknopt geformuleerde
interventies voor het opheffen van:

door middel van samen
hangende interventies op

–

knelpunten in de voorwaardelijke sfeer;

het opheffen van knelpunten

–

tekortkomingen in het onderwijsproces;

in de voorwaardelijke sfeer

–

tekortkomingen in de opbrengsten;

en tekortkomingen in het

P

per interventie ‘smart’ geformuleerde tussenen einddoelen;

onderwijsproces en de
opbrengsten.

P

per interventie een aanduiding van de rol van

–

direct betrokkenen;

–

het management;

–

het bevoegd gezag.
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Indicator

Uitwerking/toelichting

3. De beoogde opbrengsten

Het verbeterplan bevat:

zijn van een voldoende

P

de leerlingenpopulatie;

niveau en passend bij de
leerlingenpopulatie van de

een beschrijving van de kenmerken van

P

per half jaar de beoogde opbrengsten
(eind- en tussentijds) die:

school.
–

meetbaar zijn geformuleerd;

–

minimaal op de ondergrenzen liggen die
de inspectie bij de beoordeling hanteert;

–
4. Er zijn tussentijdse evaluaties

maar tevens ambitieus en realistisch zijn.

Het verbeterplan beschrijft per beoogd tussen- en

gepland die leiden tot verant

einddoel c.q. tussentijdse en eindopbrengsten:

woording van de behaalde

P
P
P
P

resultaten.

op welke wijze de evaluatie wordt uitgevoerd;
door wie de evaluatie wordt uitgevoerd;
de criteria / normen waaraan moet zijn voldaan;
op welke wijze de resultaten van de evaluatie
worden gepresenteerd.

5. Het plan omschrijft de
communicatie met ouders.

Het verbeterplan geeft aan:
1. op welke wijze ouders worden geïnformeerd
over het oordeel van de inspectie;
2. hoe ouders (tussentijds) geïnformeerd worden
over (de voortgang van) het verbetertraject.

6. Het plan maakt duidelijk
dat er voldoende financiële
middelen zijn om het verbeter
traject uit te voeren zoals
gepland. De beoordeling van
dit criterium wordt door de
afdeling Rekenschap gedaan.
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Het verbeterplan bevat:

P

een overzicht van de kosten die samenhangen
met de maatregelen uit het verbeterplan;

Colofon

Project Zeer Zwakke Scholen

Dit is een uitgave van het Project Zeer Zwakke Scholen van de VO-raad en de

Het Project Zeer Zwakke Scholen biedt hulp aan scholen die het etiket ‘zwak’ of ‘zeer

AOC Raad, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en LNV.

zwak’ van de inspectie hebben gekregen, en scholen die dit dreigen te krijgen. Het
project richt zich op het minimaliseren van de duur dat een school zeer zwak is en het

Tekst

voorkomen dat zwakke scholen afzakken naar zeer zwak.
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Het project bestaat uit het Steunpunt ZZS en de Taskforce ZZS. Het Steunpunt
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ondersteunt vraaggestuurd zwakke en zeer zwakke scholen, door middel van het

Afdeling communicatie VO-raad

faciliteren van collegiale uitwisseling tussen schoolleiders en bestuurders en door het
delen en verspreiden van kennis en ervaringen. De taskforce begeleidt (nieuwe) zeer

Ontwerp

zwakke scholen actief bij hun verbetertraject.
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