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De procesbegeleiders van het project Leren verbeteren 

ondersteunen scholen met het oordeel onvoldoende of zeer 

zwak 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 onvoldoende of zeer zwak 

is, zijn dit urgente vragen. Er moet immers op korte termijn 

een verbeterplan komen om de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren. Álle scholen hebben echter te maken met 

verbeterplannen, zwak of sterk, onder verscherpt toezicht of 

niet. Want elke school is in beweging, wil verbeteren en wil dit 

planmatig aanpakken.

Veel scholen vragen ze zich af hoe ze een verbeterplan kunnen 

opstellen en aan welke inhoudelijke criteria het moet voldoen 

om ook effectief te zijn. Om hier antwoord op te krijgen, is in 

opdracht van het project Leren verbeteren onderzoek gedaan 

naar criteria voor effectieve schoolverbetering en naar wat dit 

betekent voor het maken van een effectief verbeterplan. Op 

basis van literatuur over effectief verbeteren in het onderwijs, 

een analyse van (goede en minder goede) verbeterplannen van 

scholen en ervaringen uit de praktijk zijn vijf succesfactoren 

voor een effectief verbeterplan geformuleerd.

In deze brochure zijn de vijf succesfactoren uitgewerkt. De 

brochure geeft scholen handvatten om zowel het proces rond 

de totstandkoming van het verbeterplan als het schrijven 

van het plan (de inhoud) succesvol te laten zijn. 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 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.

Hans Sandtke

projectleider Leren verbeteren

Voorwoord
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1. Inleiding
Een verbeterproces in een professionele organisatie zoals een school start niet zomaar.  

Er moet sprake zijn van een duidelijke urgentie om te verbeteren of van een sterk verlangen 

om het (nog) beter te doen. Een herstelopdracht van de Inspectie van het Onderwijs is voor 

een school een zeer urgente reden om te verbeteren, zeker als het oordeel van de inspectie 

‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. 

Ervaringen uit de praktijk laten zien dat een 

planmatige aanpak aan de hand van een 

verbeterplan in deze situaties een grote 

meerwaarde heeft. Een goed verbeterplan 

biedt de school houvast in een turbulente 

periode en geeft de inspectie, maar ook ouders 

en andere belanghebbenden, het vertrouwen 

dat er planmatig aan de noodzakelijke 

verbeteractiviteiten wordt gewerkt.

Ook voor scholen die vanuit een eigen 

verlangen willen werken aan de verdere 

ontwikkeling van hun onderwijs is een 

verbeterplan een belangrijk instrument. 

Als de noodzaak ontbreekt, is het voor 

een school vaak lastiger om de focus op de 

ontwikkeling vast te houden en zich niet te 

laten leiden door de waan van de dag. Een 

effectief verbeterplan vergroot de kans op 

een goede implementatie en borging van de 

gewenste verbeteringen.

De succesfactoren om tot een effectief 

verbeterplan te komen die in deze brochure 

worden beschreven, zijn relevant voor alle 

scholen die met verbetering bezig zijn. Gezien 

het doel van het project Leren verbeteren 

ligt de focus op scholen met een urgentie 

om te verbeteren naar aanleiding van een 

herstelopdracht van de inspectie. In het 

kader bij dit hoofdstuk (zie pagina 7) wordt 

daarom kort ingegaan op de werkwijze van 

de inspectie ten aanzien van het opleggen 

van herstelopdrachten volgens het nieuwe 

toezichtkader. Omdat het vereiste tempo 

en de context van de school vaak anders 

zijn wanneer een school vanuit eigen 

verlangen wil verbeteren, wordt voor deze 

scholen in het intermezzo na dit hoofdstuk 

een routekaart voor schoolontwikkeling 

geschetst, en de rol die het verbeterplan 

daarin speelt. 

Met het bestuur maakt de inspectie afspraken 

over de termijn waarop de verschillende 

tekortkomingen moeten worden hersteld en 

over het moment waarop en de vorm waarin 

de inspectie gaat monitoren of deze afspraken 

worden nagekomen. Hoe de school en het 

bestuur vervolgens aan de slag gaan met deze 

afspraken schrijft de inspectie niet voor. Het 

maken van een verbeterplan is geen wettelijke 

verplichting, maar wordt wel gestimuleerd. 

Het kan ook voorkomen dat het inleveren 

van een verbeterplan onderdeel is van het 

toezichtplan. Het is dan een wederzijds 

gemaakte afspraak tussen de inspectie en het 

bestuur.



1  Schoolontwikkeling als het er op aan komt. (2016). Project Leren verbeteren. Via www.projectlerenverbeteren.nl.

Vijf succesfactoren voor een 
effectief verbeterplan
Hoe maak je een goed verbeterplan en aan 

welke criteria moet het voldoen om ook 

effectief te zijn? 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 de gewenste situatie;

• de knelpunten en de 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).

Een nadere analyse van verbeterplannen 

van verschillende scholen laat zien dat 

lang niet alle genoemde onderdelen in een 

verbeterplan aanwezig zijn. De meeste 

verbeterplannen besteden niet of weinig 

aandacht aan een of meerdere van de 

volgende onderdelen:

• inleiding, context en een heldere opbouw 

van het plan;

• draagvlak van docenten: op welke wijze 

zijn docenten betrokken geweest bij 

de totstandkoming van het plan en de 

maatregelen;

• inspectieoordeel en de eigen analyse van 

oorzaken;

• eigen visie en ambitie: wat willen we 

realiseren;

• relatie tussen analyse, ambitie en maat

regelen: waarom juist deze maatregelen;

• prioritering/fasering van maatregelen en 

het SMART formuleren van maatregelen: 

welke concrete resultaten wil je bereiken 

en hoe ga je resultaten meten;

• werkwijze/projectstructuur/

eigenaarschap: wie is waarvoor 

verantwoordelijk;

• evaluatie en monitoring;

• communicatie met ouders tijdens het 

verbeterproces.

Praktijkonderzoek naar effectieve 

schoolontwikkeling1 laat zien dat het wel 

degelijk van belang is om aandacht te 

besteden aan deze onderdelen. Door ze te 

clusteren ontstaat een rijtje van vijf criteria 

of succesfactoren die eraan bijdragen dat een 

school een effectief verbeterplan opstelt:

1. Voorbereiding 
Scholen die met succes in korte tijd weer 

gezond zijn geworden, geven allemaal 

aan dat een snelle actie noodzakelijk is, 

omdat een school in een jaar tijd moeten 

laten zien dat er weer een stijgende lijn 

is. Een procesplan voor het opstellen 

van het verbeterplan voorkomt dat 

snelheid leidt tot paniekvoetbal en 

‘losse’ acties. Een goede betrokkenheid 

van docenten bij de uitwerking van het 

verbeterplan komt het draagvlak voor 

het verbeterplan ten goede.
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2. Analyse en ambitie 
Een succesvol verbeterproces is gebaat 

bij een grondige eigen analyse van de 

problemen. Hoe komt het dat we het op 

bepaalde onderdelen niet goed doen, en 

wat zijn oorzaken, kansen, bedreigingen 

en verbeterpunten? Een eigen analyse 

voorkomt dat het plan van aanpak 

puur is gericht op het oordeel van de 

inspectie, dat er te weinig structuur zit 

in de aanpak of dat een overkoepelende, 

eigen visie ontbreekt. De eigen analyse 

biedt een goed startpunt voor een 

gemeenschappelijk ambitie: wat willen 

we dit jaar realiseren?

3. Maatregelen 
De volgende stap is het vertalen van de 

conclusies van de analyse en de ambitie 

naar keuzes voor en prioritering van 

de juiste maatregelen die aansluiten 

bij de eigen verandercapaciteit. De 

verandercapaciteit van de school bepaalt 

of activiteiten realistisch en haalbaar zijn. 

Maatregelen moeten niet té ambitieus 

zijn en té ver van de realiteit afstaan, 

maar juist aansluiten bij wat de school 

kan verbeteren en zo stapsgewijs het 

verbetertraject opbouwen. Een fasering 

in activiteiten voor de korte en lange 

termijn kan daarbij goed werken.

2  De tips vormen geen kantenklare inhoudsopgave voor een verbeterplan, maar een opsomming van thema’s die in het hoofdstuk aan bod kunnen komen.

4. Projectorganisatie 
Van belang is ook dat er haalbare en in de 

tijd meetbare prestatieindicatoren zijn 

vastgelegd en dat duidelijk is wie binnen 

de school verantwoordelijk is voor de 

verschillende activiteiten. Het gaat dan om 

het SMART formuleren van inhoud (wat 

gaan we doen) en proces (hoe gaan we het 

doen), inclusief de evaluatie en borging 

van de resultaten. Een goed uitgewerkte 

projectorganisatie voorkomt dat het 

verbeterplan door de waan van de dag 

onder in de la verdwijnt en zorgt ervoor 

dat het eigenaarschap helder is belegd.

5. Communicatie 
Zeer zwakke scholen zijn wettelijk 

verplicht om een communicatieparagraaf 

in hun verbeterplan op te nemen 

waarin ze aangeven hoe ze ouders 

gedurende het traject betrekken bij de 

voorgenomen verbetermaatregelen. 

Minimaal uitgangspunt is dat ouders 

de gelegenheid moeten krijgen om te 

reageren voordat de school besluiten 

neemt over verbetermaatregelen. Dat 

kan bijvoorbeeld door (de oudergeleding 

van) de medezeggenschapsraad (MR) 

te raadplegen. De praktijk leert dat een 

bredere communicatie naar alle ouders, 

maar ook naar andere belanghebbenden, 

een positief effect heeft op de 

betrokkenheid bij het verbetertraject en 

daarmee ook op het vertrouwen in de 

school.

De vijf succesfactoren vormen de leidraad 

voor de volgende vijf hoofdstukken van 

deze brochure. Ieder hoofdstuk gaat 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.2 Ter 

ondersteuning van de ontwikkeling van uw 

eigen verbeterplan vindt u in de bijlagen een 

checklist voor een effectief verbeterplan en 

een format voor het SMART uitwerken van 

uw activiteiten. 



WERKWIJZE HERSTELOPDRACHTEN  
VOLGENS HET NIEUWE TOEZICHTKADER

3 Zie hiervoor: Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs (2017). Inspectie van het Onderwijs, en de actualisatie van dit kader op 2 juli 2018. Via www.onderwijsinspectie.nl.
4 Toezicht op zeer zwakke scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Zo werkt het (2018). Inspectie van het Onderwijs. Via www.onderwijsinspectie.nl.     
 Indien nodig kan de inspectie ook bij het oordeel ‘onvoldoende’ een toezichtplan opstellen.

Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd.3  

Met de wetswijziging maakt de inspectie in haar toezicht 

onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen 

en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. 

Deugdelijkheidseisen hebben betrekking op de 

onderwijskwaliteit en het financieel beheer en vormen 

samen de basiskwaliteit. Eigen aspecten van kwaliteit hebben 

betrekking op de ambities en doelen die een bestuur/school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. Vanuit 

de stimuleringsfunctie onderzoekt de inspectie hoe deze 

elementen bijdragen aan (de duurzame verbetering van) de 

onderwijskwaliteit.

De inspectie onderzoekt periodiek bij bestuur en/of school 

in welke mate er aan de deugdelijkheidseisen wordt voldaan. 

De bevindingen van het onderzoek legt de inspectie vast in 

een rapport. Indien nodig worden in het rapport eventuele 

herstelopdrachten vastgelegd die betrekking hebben op het 

herstel van nietnaleving van de deugdelijkheidseisen en het 

doorvoeren van wenselijke verbeteringen. 

Voor een school heeft dit betrekking op de 

onderwijskwaliteit, voor een bestuur betreft dit de 

kwaliteitszorg en het financieel beheer. Zij schieten in 

dat geval dusdanig tekort in wat zij leerlingen bieden, 

voldoen niet aan de vereisten voor kwaliteitszorg en/

of lopen dusdanige financiële risico’s dat herstel van die 

tekorten vereist is. In het rapport wordt tevens vastgelegd 

wat het bestuur zelf doet om het herstel van naleving en/

of de kwaliteitsverbetering te onderzoeken. Ook worden 

de termijnen vastgelegd waarbinnen de tekortkoming(en) 

moet(en) zijn hersteld.

Bij het opleggen van een herstelopdracht hanteert de  

inspectie drie opties:

1. Als het oordeel op schoolniveau of een 

kwaliteitsgebied onvoldoende is, krijgt het 

bestuur een opdracht tot herstel en volgt 

herstelonderzoek. Als bij een school sprake is 

van ‘zeer zwak’ onderwijs, stelt de inspectie 

tevens een toezichtplan4 op dat sturend is 

voor het verdere verloop van het toezicht. Er 

mag niet langer dan een jaar sprake zijn van 

zeer zwak onderwijs.

2. Als een kwaliteitsgebied voldoende is 

maar een standaard binnen het gebied 

onvoldoende, dan krijgt het bestuur opdracht 

tot herstel. De inspectie vertrouwt erop 

dat het bestuur de tekortkoming binnen 

de afgesproken termijn herstelt en doet in 

principe geen herstelonderzoek.

3. Als een standaard voldoende is maar er is niet 

aan alle wettelijke eisen voldaan, dan benoemt 

de inspectie de tekortkoming – met de 

handhaving van het oordeel voldoende – in het 

rapport. Het bestuur draagt er zorg voor dat 

herstel zo snel mogelijk plaatsvindt en er vindt 

geen herstelonderzoek plaats.

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen 

6   |  7



Ook als urgentie ontbreekt om met schoolverbetering aan 

de slag te gaan, kan een school zich verder willen verbeteren. 

Succesvolle verbetering vraagt om een duidelijke focus waar 

alle energie in de school op is gericht. Voor onvoldoende 

of zeer zwakke scholen is dit het inspectieoordeel en de 

herstelopdracht. Voor schoolverbetering vanuit verlangen is dit 

een duidelijke gezamenlijke ambitie. Daarom start deze vorm 

van verbetering of ontwikkeling niet met een analyse, maar met 

het vaststellen van de ambitie en de gewenste opbrengsten: 

5 De routekaart voor schoolontwikkeling is voor en door scholen ontwikkeld in opdracht van het project Stap 2 (Professionele Schoolorganisatie) van de VOraad. Via www.voraad.nl.

wat wil je samen bereiken en waarom? Door met het eindpunt 

te beginnen, voorkom je dat je je teveel laat beperken tot de 

huidige situatie. Pas als je helder hebt waar je uit wilt komen, 

ga je samen de startsituatie in kaart brengen (waar zijn we nu) 

en de optimale route uitstippelen om de ambitie te realiseren. 

Schoolverbetering vanuit verlangen kan dan ook gezien worden 

als een reis die je met je team gaat maken. Ook hier is een 

planmatige aanpak gewenst om de verbetering succesvol te 

laten zijn. 

Op basis van praktijkonderzoek5 is een routekaart voor 

schoolontwikkeling gemaakt, bestaande uit zeven stappen. 

Door in de eerste vijf stappen gebruik te maken van de 

succesfactoren uit deze brochure, kan de school een heel 

gericht verbeterplan maken waarmee planmatig kan worden 

gewerkt aan het realiseren van de gewenste ambitie.

Intermezzo:  
schoolverbetering  
vanuit verlangen

http://www.vo-raad.nl
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Routekaart voor schoolontwikkeling

1

2

3

4

5 6

7

Ambitie en gewenste 
opbrengsten vaststellen 
Je moet met elkaar vaststellen waar je 

naartoe wilt en wanneer je tevreden 

bent. Wat is het einddoel van de 

schoolontwikkeling? Dit moet concreet, maar 

ook behapbaar zijn.

Beginsituatie analyseren  
Je kunt pas op reis als je weet waar je je 

bevindt. Dat vereist een goede analyse 

van je beginsituatie (wat gaat goed en 

wat kan beter) en de kunst van de juiste 

vragen stellen om dit in kaart te brengen.

Context analyseren  
Om vervolgens de beste route te kunnen 

uitstippelen, moet je weten hoe je omgeving 

eruit ziet. Waar liggen de valkuilen? Waar moet je 

lang op wachten? Waar liggen quick wins? Welke 

mensen moet je vooruit sturen? Wie heeft meer 

tijd nodig? Het gaat hier om het in kaart brengen 

van de structuur, cultuur, strategisch hrm en 

leiderschap in de school.

Ontwikkelstrategie bepalen  
Op basis van de eerste drie stappen 

kun je de kaders van de ontwikkeling 

omschrijven. Wordt het een lang of 

een kort ontwikkelingstraject, of een 

traject in etappes? Wordt het een traject 

met een zeer strakke planning of een 

organisch traject? Is er een kopgroep 

die het voorwerk doet of gaat iedereen 

gelijk mee? En welke randvoorwaarden 

en instrumenten heb je nodig om de 

ontwikkeling te realiseren?

Verbeterplan maken  
Voor een succesvolle ontwikkeling 

zal je de strategie moeten uitwerken 

in een concrete planning. Waar 

wil je wanneer zijn? Wie doet wat? 

Wanneer ben je tevreden? Hoe bouw je 

evaluatiemomenten in? En wat zijn de 

tussendoelen zodat je kunt checken of je 

op de goede weg bent?

Implementeren en verbinden  
Als al het voorwerk is gedaan, kan de reis 

beginnen en zul je als ‘reisleider’ steeds 

alert moeten zijn op de vorderingen 

die worden gemaakt (de inhoud) en op 

de betrokkenheid en de sfeer in het 

reisgezelschap (het proces). Hoe zorg 

je voor verbinding tussen leiderschap 

en eigenaarschap en tussen beleid en 

primair proces? En hoe hou je samen 

het reisdoel voor ogen en zorg je dat 

ook de mensen die niet zo reislustig zijn 

toch meegaan en betrokken blijven? Wat 

vraagt dit van hrm?

Evalueren en borgen  
Schoolontwikkeling is een continu en 

cyclisch proces waarvan evaluatie en 

borging belangrijke onderdelen zijn.  

Hebben de genomen stappen effect 

gehad? Zijn de gewenste doelen behaald? 

Moeten onderdelen van het ontwikkelplan 

bijgesteld worden en/of kunnen er nieuwe 

doelen worden gesteld?
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2. Voorbereiding
Ervaringen uit de praktijk laten zien dat het voor een snelle en effectieve verbetering van 

de resultaten van belang is om direct met het inspectieoordeel aan de slag te gaan. Dat is 

niet altijd makkelijk, vooral niet als het oordeel onvoldoende of zeer zwak is. In de praktijk 

blijkt dat de meeste scholen na het inspectieoordeel eerst nog door een erkenningsfase of 

‘rouwproces’ gaan voordat ze daadwerkelijk beginnen met het zoeken naar oplossingen. Als de 

erkenningsfase te lang duurt, kan dat echter verlammend werken. 

Dit beperkt de mogelijkheden die het 

oordeel biedt om samen te werken aan 

kwaliteitsverbetering. Bovendien ontstaat 

voor een zeer zwakke school dan het gevaar 

dat veel kostbare tijd verloren gaat, want 

er mag niet langer dan een jaar sprake zijn 

van zeer zwak onderwijs. Dit betekent dat 

de school(directie) het rouwproces zo snel 

mogelijk achter zich moet laten en zelf 

concreet aan de slag moet gaan.

Snel handelen is iets anders dan 

paniekvoetbal. Scholen slaan onder tijdsdruk 

soms een eigen analyse over of ze besteden 

het schrijven van het plan uit aan een 

externe partij. De ervaring 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. 

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 in haar context tot de 

beste oplossingen leiden.



Opstellen van een procesplan
Om te voorkomen dat er snel maatregelen 

worden genomen zonder grondige analyse 

en zonder betrokkenheid van het team, 

verdient het aanbeveling om 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. In 

het procesplan kunnen beslissingen worden 

genomen over de volgende zaken:

• Openheid en voorlichting: hoe en wanneer 

bespreken we het inspectieoordeel met 

docenten, ouders en 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?

• Wie werkt de maatregelen uit: de 

schoolleiding, werkgroepen van docenten, 

of een projectgroep?

• Welke input leveren docenten (en 

anderen) op de aspecten van het 

verbeterplan?

• Wat is de planning voor de uitvoering 

van de analyse en het maken van het 

verbeterplan?

TIPS VOOR EEN GOEDE VOORBEREIDING

• Ga zo snel mogelijk aan de slag: probeer te voorkomen dat de 

school of zelfs de ouders ‘in de weerstand gaan’ en het oordeel 

van de inspectie bevechten of juist bagatelliseren. Snelle actie 

draagt eraan bij dat de school meer tijd heeft voor het opstellen 

van een goed verbeterplan en daardoor goed voorbereid aan de 

slag kan met de verbeteracties.

• 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 leveren de diverse partijen?

• 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.

• Zorg dat mensen zich weer gebonden en verbonden voelen 

met de school. Zo ontstaat er een wijgevoel: 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 – en dat ze dat ook als kansen kunnen zien.

• Laat een externe persoon meedenken bij het opstellen van een 

verbeterplan. Zo wordt voorkomen dat het plan geheel wordt 

opgesteld door de mensen onder wiens leiding het probleem 

soms ook is ontstaan. Een frisse blik voorkomt het gevaar van 

blinde vlekken.

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen 
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Hoofdstuk 1 van het 
verbeterplan
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? 

Welke herstelopdracht(en) heeft de school 

gekregen? Wat is de reactie daarop van 

de school? Door een heldere inleiding te 

schrijven neemt de school alle betrokken 

(docenten, MR, ouderraad, maatschappelijke 

partners) mee in het verbeterproces.

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

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt voor 

elk van deze inhoudelijke elementen een 

praktijkvoorbeeld gegeven. Deze voorbeelden 

zijn geen standaardteksten, maar 

voorbeelden uit bestaande verbeterplannen.



Voorbeeldteksten voor hoofdstuk 1 van het verbeterplan

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.

2. Samenvatting inspectieoordeel
Na het kwaliteitsonderzoek dat de inspectie op [datum] heeft 

verricht, wijst zij op drie tekortkomingen waarvoor zij ons een 

herstelopdracht geeft:

• 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 resultaatgerichte 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.

3. Eigen reactie
De inspectie heeft onze school in haar rapport als onvoldoende 

beoordeeld. 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. Omdat er 

steeds meer reparatiemogelijkheden 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 aan.

4. Verbeterplan: ontwikkelproces en draagvlak
Het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs ‘onvoldoende’ 

was een schokkende ervaring voor de 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 

met 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 tot verbetering.

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 vijf speerpunten:

•  kwaliteitsverbetering van de lessen;

• duidelijke regels en afspraken;

• resultaatgericht werken;

• verbetering van het leerlingvolgsysteem en de hulpstructuur;

• open communicatie en verantwoording.

Met dit verbeterplan starten wij een proces dat naar onze stellige 

verwachting zal leiden tot een school waar we weer volop trots op 

kunnen zijn. Het wordt duidelijk beter!

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen 
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3. Analyse en ambitie
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 optimale maatregelen zal de school zelf moeten achterhalen waarom ze 

niet langer goed presteert. Wat zijn de oorzaken daarvan? Waar liggen kansen en bedreigingen? 

Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten en wat zijn de faal en succesfactoren? Pas als helder 

is door welke, vaak samenhangende oorzaken het zover is gekomen, weet de school wat er moet 

gebeuren om er weer bovenop te komen.



De ervaring leert dat een succesvolle verbetering focus nodig heeft 
en dat een heldere en gezamenlijke ambitie hieraan bijdraagt.

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 specifiek naar het leiderschap6, terwijl 

dit vaak een belangrijke factor is bij 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. Het wordt een eigen verhaal 

met herkenbare oorzaken en conclusies, waardoor de kans 

op succesvolle en blijvende verbetering groter is.

• De eigen analyse en het eigen oordeel zorgen er ook voor 

dat de meest passende maatregelen worden genomen. 

6 De inspectie kijkt niet specifiek naar leiderschap, maar wel als onderdeel van standaard KA2 over de kwaliteitscultuur: ‘De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit.’
7 Vermaas, J. (2014). Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs. Lessen uit de praktijk. Project Leren verbeteren. Via www.projectlerenverbeteren.nl
8 Een lerende organisatie (2016). School aan Zet.

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.

 

 

Risicofactoren voor dalende resultaten7 

•  Onvoldoende aandacht voor opbrengsten en  

  kwaliteitszorg. 

•  Nadruk op het pedagogisch klimaat. 

•  Onvoldoende pedagogischdidactische kwaliteit  

  in de klas. 

•  Onvoldoende heldere organisatiestructuur en  

  aansturing. 

•  Verwaarlozing van sectieoverleg over   

  onderwijsinhoud. 

•  Gebrekkig personeelsbeleid. 

•  Cultuur en onderlinge sfeer.

• 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.8
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De conclusies van de analyse bepalen de 

basis voor het verbeterplan: de centrale 

doelen, de concrete maatregelen, de 

keuze voor activiteiten, de prioritering en 

de fasering. Om tot de juiste doelen en 

maatregelen te komen, is een belangrijke 

tussenstap nodig, namelijk het vaststellen 

9 Zie ook de Gouden cirkel van Simon Sinek: https://youtu.be/OVnN4S52F3k.

van de ambitie en richting voor de 

verbetering. De ervaring leert dat een 

succesvolle verbetering focus nodig heeft 

en dat een heldere en gezamenlijke ambitie 

hier aan bijdraagt. Een goede gezamenlijke 

ambitie daagt uit tot handelen en leidt 

tot concrete actie, omdat het uitgaat 

van de gezamenlijke drijfveren van alle 

betrokkenen in de school. Startpunt bij het 

formuleren van de gezamenlijke ambitie 

is de ‘waaromvraag’: waarom willen we 

dit bereiken?9 Door deze vraag te stellen, 

voorkomt de school dat de analyse te 

snel wordt vertaald naar een praktische 

oplossing van de knelpunten (wat gaan we 

doen) of dat de acties uit het verbeterplan 

geen samenhang hebben en puur reactief 

zijn (‘pleisters plakken’).

Hoofdstuk 2 van het verbeterplan
In het tweede hoofdstuk van het verbeterplan beschrijft de 

school de resultaten van haar eigen analyse, uitmondend 

in de eigen ambitie. In dit hoofdstuk kunnen de volgende 

onderwerpen aan bod komen:

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

5. Een gemeenschappelijke ambitie

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt voor elk van deze 

onderwerpen een praktijkvoorbeeld gegeven.

TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN GOEDE ANALYSE EN AMBITIE

• Neem de tijd: ga dieper dan alleen het zichtbare en neem de tijd om alle mogelijke factoren in kaart te brengen. Neem 

vervolgens ook de tijd om de analyse te vertalen naar een gezamenlijke ambitie: Wat doet er echt toe? Waar willen we 

ons samen hard voor maken? Vaak bereik je over de hoofdlijnen wel consensus, maar als je concreet de opbrengsten 

wilt verbeteren is het ook van belang dat het niet te abstract blijft.

• 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 bied ruimte aan docenten 

om mee te denken over maatregelen en binnen de kaders zelf met oplossingen te komen.

• Besteed voldoende aandacht aan de verbetercapaciteit en onderwijskundig leiderschap. Een goede analyse 

en ambitie 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 dat de school zich daarin laat 

ondersteunen (dus niet uit handen geven!) door een externe procesbegeleider.

• Gebruik beschikbaar materiaal van project Leren verbeteren. In de informatiemap die iedere onvoldoende of zeer 

zwakke school van het project krijgt, worden diverse onderwerpen voor een goede analyse uitgewerkt. Daarnaast 

staan op de website van het project diverse brochures met informatie over mogelijke oorzaken van zwakke prestaties. 

Dit inzicht biedt een kapstok om te checken of deze punten aanwezig zijn en of die in de analyse zijn meegenomen.

https://youtu.be/OVnN4S52F3k


Voorbeeldteksten voor hoofdstuk 2 van het verbeterplan

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, die 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 wisselwerking 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. Dit blijkt onder 

meer uit het volgende:

• Er is onvoldoende gekeken in klassen, secties, et cetera. Het MT 

heeft niet gevraagd naar de inhoud van de lesstof, ook niet naar de 

presentatie van de lesstof, niet sectiegewijs noch op docentniveau.

• 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 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 en afspreken. Hierdoor is 

de controle op cijferinvoer en -interpretatie niet in orde. Dit is 

zowel door het management als vakbreed nagelaten.

• 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

Onze analyse van de sterke punten laat zien dat de onderlinge sfeer 

en de persoonlijke aandacht voor de leerling zeer goed is. Leerlingen 

en docenten gaan met wederzijds respect met elkaar om en iedereen 

hoort er bij. Leerlingen zijn blij dat ze op deze school zitten en dat is 

een compliment waard. Ook is er waardering voor het niveau van de 

lessen; de meeste lessen zijn sterk op leren gericht. De analyse van 

de knelpunten laat zien dat het ontbreekt aan doelgerichtheid op 

alle niveaus in de school. Tegelijkertijd ontbreekt het aan gerichte 

sturing/kaders/eisen stellen, zowel vanuit schoolleiding naar 

docenten als vanuit docenten naar leerlingen. Het doorbreken van 

dit patroon wordt bemoeilijkt door de sterke familiecultuur die in 

de school aanwezig is. De familiecultuur draagt bij aan de fijne sfeer 

op school en de menselijke maat, maar maakt het tegelijkertijd 

moeilijk om professioneel met elkaar om te gaan. De schoolleiding 

heeft hierdoor moeite met sturing en het aanspreken van mensen. 

Ook de collega’s onderling spreken elkaar niet of nauwelijks aan. 

Richting de leerlingen vinden de docenten het ook belangrijk om de 

prettige verstandhoudingen te bewaren. Dit maakt het moeilijk om 

duidelijke hoge eisen aan leerlingen te stellen. Zowel leerlingen als 

docenten vragen om meer structuur in de aansturing en meer focus 

op (samen) leren.

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.

5. Een gemeenschappelijke ambitie
Het is onze ambitie dat aan het eind van dit schooljaar voor elke 

les voor de individuele leerling duidelijk is wat het doel is van de 

les (wat valt er te halen) en dat aan het einde van het lesuur wordt 

gecontroleerd in welke mate dit doel behaald is (heeft de leerling 

kunnen halen waar hij voor kwam). Hiermee verwachten we te 

bereiken dat het nut van de les voor leerlingen duidelijker wordt. 

Aan de hand van een duidelijk doel wordt voorkennis geactiveerd, 

waardoor de aansluiting beter en sneller is. Hierdoor is minder 

herhaling nodig en ontstaat meer tijd voor verrijking en verdieping. 

Het geheel wordt meer geborgd door een voor de leerling 

duidelijke afsluiting. Dit leidt bij leerlingen tot betere motivatie en 

een hoger leerrendement. Meer gemotiveerde leerlingen zorgen bij 

docenten voor meer enthousiasme en minder energieverlies.
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Onderzoek naar effectieve verbeter

strategieën laat zien dat een effectief 

verbeterplan bestaat uit maatregelen die 

voldoen aan de volgende kenmerken:

1. De maatregelen vormen een coherent 

geheel

Verbeterplannen die onvoldoende effectief 

zijn in hun uitwerking, bevatten relatief vaak 

keuzes 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.

2. 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 zeer zwakke school het 

hele onderwijsconcept overhoop te gooien in 

de verwachting dat daarmee alle problemen 

opgelost worden. Een te brede aanpak 

brengt een afbreukrisico met zich mee; 

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.

 

3. De consequenties van de maatregelen 

zijn goed doordacht

Al eerder is aangegeven dat de school 

goed moet kijken welke oorzaken ze gaat 

aanpakken. Sommige oorzaken kosten immers 

meer tijd en moeite en hebben een groter 

afbreukrisico dan andere. Om dit goed in te 

schatten, is het van belang dat de school de 

consequenties van mogelijke maatregelen 

goed doordenkt. Zo is de verbetering 

van complexe docentenvaardigheden, 

bijvoorbeeld adequaat inspelen op verschillen 

tussen leerlingen, zeer cruciaal maar ook 

lastig en tijdrovend. Een school zal dat 

moeten beseffen en ook moeten vaststellen 

of de inhoudelijke keuzes wel passen bij de 

vaardigheden en de verbetermogelijkheden 

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 worden.

4. 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 twintig 

verschillende deelprojecten. Het advies is 

echter om de maatregelen te prioriteren 

4. Maatregelen
Wanneer 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 maatregelen effectief? 



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 

maatregelen voor de korte en lange termijn 

kan daarbij behulpzaam zijn. Met name de 

activiteiten gericht op 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 maatregelen 

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.

5. 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 knelpunten die docenten 

ervaren in de dagelijkse situatie. Vaak zijn 

kleine maatregelen effectiever dan grote, 

ingewikkelde trajecten waarbij de school 

zichzelf afhankelijk maakt van veel externe 

partijen.

6. De maatregelen zijn concreet

Een risico van veel verbeterplannen is dat 

scholen te veel blijven hangen in het maken 

van het plan op hoofdlijnen 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. Dit vraagt om het SMART 

maken van de maatregelen. In het volgende 

hoofdstuk zal dit nader worden uitgewerkt. 

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen 
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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, de achtergrond 

van de leerlingen en de verbetercapaciteit 

van de school. In de inleiding van deze 

brochure is duidelijk gesteld dat er geen 

inhoudelijk 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 diverse onderzoeken wel iets te 

zeggen over de maatregelen die aansluiten 

bij veel voorkomende oorzaken van zwakke 

prestaties. Zo concludeert Van der Grift10 dat 

scholen die onvoldoende of zeer zwak zijn 

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 

10 Van der Grift, W. (2016). Van zwak naar sterk. Praktijkonderzoek naar zeer zwakke scholen. Universiteit van Groningen.
11 Vermaas, J. (2014). Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs. Lessen uit de praktijk. Project Leren verbeteren. Via www.projectlerenverbeteren.nl.

voldoen: een stimulerend en veilig klimaat, 

efficiënte organisatie, duidelijke instructie;

• leraren verder professionaliseren op 

complexere vaardigheden, zoals het 

activeren van leerlingen, differentiëren en 

inspelen op verschillen;

• een goed leervorderingen en 

leerlingvolgsysteem wordt gebruikt;

• de zorg en begeleiding van leerlingen 

verbetert.

De brochure Lessen uit de praktijk geeft een 

top tien van verbetermaatregelen die door 

veel onvoldoende of zeer zwakke scholen 

worden ingezet (zie het kader hiernaast). 11

TOP TIEN VAN VERBETERACTIVITEITEN

1. Didactische professionalisering: afspraken maken over een goede 

les en scholing over de rollen van de docent, activerende didactiek 

en differentiatie.

2. Ontwikkeling van een lerende cultuur: leren van elkaar via 

lesbezoek, videocoaching en intervisie.

3. Versterking van het opbrengstgericht overleg in de secties: 

over toetsresultaten, WOLFanalyses, doorlopende leerlijnen, 

vakwerkplannen en de PDCAcyclus.

4. Ontwikkeling van schoolbreed toetsbeleid: invoeren van 

volgtoetsen en toetsanalyse.

5. Versterking van de leerlingenzorg, leerlingbegeleiding en 

mentoraat.

6. Aanscherping van de determinatie en overgangsnormen.

7. Aanscherping van schoolexamens en van het Programma van 

Toetsing en Afsluiting (PTA) en ontwikkeling van een Programma 

Toetsing Onderbouw (PTO).

8. Invoering van examentraining.

9. Verandering van de organisatiestructuur en verdeling van 

verantwoordelijkheden.

10. Aanscherping van het personeelsbeleid: gesprekkencyclus, POP, 

interne coaching.



12 Het uit elkaar halen van de maatregelen op hoofdlijnen en de SMARTuitwerking 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 SMARTprojectplan te maken. Daarom is er hier voor gekozen om de uitwerking van de maatregelen in concrete activiteiten te plaatsen onder het hoofdstuk Projectorganisatie.

De rol van de schoolleiding en van het 

bestuur is cruciaal bij het kiezen van de 

juiste maatregelen. Een open en kritische 

blik richting het eigen functioneren is daarbij 

van belang. In sommige gevallen betekent 

dit dat er maatregelen nodig zijn op het vlak 

van de organisatiestructuur en de wijze van 

aansturing door leidinggevenden.

Hoofdstuk 3 van het 
verbeterplan
De keuze voor de juiste maatregelen is een 

belangrijk proces. Het is daarom goed om 

het derde hoofdstuk van het verbeterplan 

te beginnen met een korte toelichting 

op dit proces. Welke stappen heeft de 

school gezet om tot deze maatregelen te 

komen? Vervolgens worden de gekozen 

maatregelen gepresenteerd. Daarbij moet 

voldoende aandacht worden besteed 

aan de relatie van de maatregelen tot de 

analyse en aan de te verwachten effecten 

van deze maatregelen in het licht van de 

ambitie. 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 

alle 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.

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: waar ligt de relatie met de analyse?

3. Inhoud: welke maatregelen worden 

ingezet en wat wil de school met deze 

maatregelen bereiken in het licht van de 

ambitie?

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.12 Ter afsluiting van dit 

hoofdstuk volgen enkele voorbeelden uit 

bestaande verbeterplannen die stilstaan bij de 

beschrijving van de maatregelen.

TIPS VOOR HET KIEZEN VAN DE JUISTE 
MAATREGELEN

• 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.

• Neem de eigen analyse en ambitie als uitgangspunt: 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 en bijdragen aan de geformuleerde 

ambitie.

• 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.

• 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 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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Voorbeeldteksten voor hoofdstuk 3 van het verbeterplan

1. Proces
Na eigen analyse en beraad met betrokken 

bestuur, docenten, leerlingen en ouders, kiest 

de schoolleiding voor een omvangrijk pakket 

aan maatregelen. De conceptvoorstellen 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 zorggedragen voor 

het welbevinden van de leerlingen. Echter, het 

ontbreken van planmatigheid en effectmeting 

leidt ertoe 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.

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 zeven bundels van concrete maatregelen die 

achtereenvolgens zijn gericht op het verbeteren 

van:

• de dagelijkse lessen;

• regels en afspraken in de school;

• resultaatgericht werken;

• leerlingvolgsysteem;

• communicatie en verantwoording;

• scholing en ondersteuning;

• 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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SMART uitwerken van de 
inhoud van het plan
Een belangrijke voorwaarde voor een 

goed, effectief verbeterplan is het 

SMART uitwerken van de maatregelen 

of verbeterdoelen. SMART uitgewerkte 

doelen zijn niet te vaag en te vrijblijvend, 

maar zijn concreet en richtinggevend: ze 

geven aan wat je wilt bereiken en sturen 

het gedrag. Bovendien geven ze aan 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 de betrokkenen een duidelijk 

verband zijn tussen de doelstelling en de 

activiteiten die van ze gevraagd worden. 

Een SMARTdoelstelling geeft daarom 

antwoord op de volgende vragen: 

1. Wat willen we bereiken?

2. Waarom willen we dit 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 

SMARTdoelstelling is normerend: het 

is een maat voor de kwaliteit van de te 

leveren inspanningen en zorgt voor een 

zichtbaar resultaat. 

• A=acceptabel  
Is er draagvlak voor wat we doen, zodat het 

beklijft? Worden mensen actief betrok   ken 

bij het kiezen en formuleren van doelen? De 

A is ook van activerend of actiegericht: de 

doelstelling moet uitnodigen tot actie, energie 

losmaken en positief geformuleerd zijn.

5. 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 vormgeven van de projectstructuur: hoe gaan we het organiseren?
SM

A
RTtijdgebonden

realistisch

acceptabel

meetbaar

specifiek



• 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? Zijn er 

voldoende kennis, capaciteit, middelen 

en bevoegdheden? Sluiten de doelen 

aan bij de praktijk en zijn grote doelen 

voor de langere termijn 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?

Vormgeving van de 
projectstructuur
Nadat de inhoud van het plan SMART is 

uitgewerkt, 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 welke 

activiteiten?

3. Hoe (en door wie) worden de resultaten 

geborgd?

4. Hoe worden de gekozen acties en 

maatregelen gefinancierd?

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. 

Deze aanpak werkt bij de meer generieke 

verbeteractiviteiten niet altijd goed, omdat 

betrokkenheid van iedereen in dat geval een 

voorwaarde is voor succesvolle resultaten. 

Tot slot moet hier, wellicht ten overvloede, 

worden opgemerkt dat de vormgeving 

van de projectstructuur mede bepaalt wie 

waarvoor verantwoordelijk is. Immers, als er 

gewerkt wordt met projectgroepen 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 te 

allen tijde de eindverantwoordelijkheid heeft 

voor de te behalen resultaten.

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen 
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Hoofdstuk 4 en de bijlage van 
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 moeten worden besteed aan de 

volgende vier onderwerpen: 

1. De projectstructuur

2. Tijdsplanning en fasering

3. Evaluatie en monitoring

4. SMARTuitwerking 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 worden 

meegenomen bij punt 4. Dit punt, het SMART 

uitwerken van de maatregelen, gebeurt vaak 

in de bijlage van het verbeterplan. 

De maatregelen moeten niet alleen Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden worden geformuleerd, maar 

er moet ook worden beschreven wat de te 

verwachten resultaten zijn, hoe en wanneer 

er gemeten wordt, wie voor het project 

verantwoordelijk is, welke andere betrokken 

partijen een rol spelen en hoe de activiteiten 

worden gefinancierd.  

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt 

voor alle vier de onderwerpen een 

praktijkvoorbeeld gegeven voor de uitwerking 

van de projectorganisatie. In de bijlage 

bij deze brochure staat een format voor 

het SMART uitwerken van de doelen en 

maatregelen uit het verbeterplan.

TIPS VOOR HET REALISEREN VAN EEN GOEDE 
PROJECTORGANISATIE

• 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’.

• Heb oog voor de grenzen van de SMART-formule. 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 SMARTformulering. Niet alles is even ‘smart’ te 

formuleren. SMART moet dan ook geen doel op zich zijn, maar 

een hulpmiddel dat ook grenzen heeft. Als er alleen op SMART 

gefocust wordt, kunnen mogelijk waardevolle doelstellingen te 

snel uitgesloten worden.

• Werk projectmatig: stap voor stap, met een begin en een eind, 

kort en krachtig en met duidelijke bevoegdheden.

• Ga snel over tot acties: laat zien dat er daadwerkelijk iets gebeurt 

en dat er niet alleen plannen worden gemaakt. Vier de successen en 

mijlpalen, borg de resultaten en voorkom dat de urgentie wegzakt.



Voorbeeldteksten voor hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan

1. Projectstructuur
We werken met een verbeterplan verdeeld in deelprojecten, die 

soms weer uiteenvallen in deelplannen. 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 ‘in 

command’ en een projectleider in uitvoering. De stuurgroep heeft 

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 werkzaamheden.

2/3.  Fasering en evaluatie
De deelactieplannen zijn gestructureerd volgens de indeling 

van ontwerp-, uitvoerings- en 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 vijf maanden de tijd. Daarna is er 

een jaar voor de uitvoeringsfase, met een tussentijdse evaluatie na 

zeven 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 worden twee maanden 

uitgetrokken.

4. SMART uitwerken van de maatregelen
Zie het voorbeeld hieronder.

Ambitie Aan het eind van het schooljaar werken docenten en leerlingen doelmatig en taakgericht aan een effectieve opbrengst van de lessen volgens de vijf rollen van de docent.

Doelen Activiteiten Resultaat Eigenaar Betrokkenen Planning Evaluatie Financiering Communicatie

In oktober hebben we 
gezamenlijk de inhoud 
van de effectieve les 
vastgesteld.

Studiemiddag Format 
‘effectieve les’

Staf Docenten en staf Start schooljaar Studiedag Geen Nieuwsbrief/
studiedag

In mei werkt iedere 
docent volgens het 
vastgestelde lesformat.

Aangekondigd 
lesbezoek tijdens 
de start van de les 
bij alle collega’s

Gesprek over 
de start van 
de les

Docenten en 
stafbreed en 
coaches

Docenten en 
stafbreed en 
coaches

Zomer tot de 
herfstvakantie

Eind oktober Geen Lesobservatieapp voor de 
nabespreking/stafbreed en 
coaches/nieuwsbrief voor 
de evaluatie

De ingrediënten voor effectieve verbeterplannen 
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Om een open communicatie naar ouders 

te garanderen, zijn zeer zwakke scholen 

wettelijk verplicht om in hun verbeterplan 

aandacht te besteden aan de communicatie 

met 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 

13  Zie hiervoor de praktijkvoorbeelden uit Communicatie als pijler in het verbeterproces (2013). Project Leren verbeteren. Via www.projectlerenverbeteren.nl.

kijken vaak met een andere bril naar de 

school en vinden soms heel 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.

Ook tijdens het verbetertraject is een goede 

communicatie met ouders van belang. 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 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 

in te zetten als klankbord kan de school deze 

kennis optimaal benutten.

Eerder onderzoek naar de communicatie met 

ouders13 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 communicatiemiddel, 

terwijl de andere school het meest tevreden 

is over de gedifferentieerde aanpak met 

ouderpanels per leerjaar. Scholen moeten 

dus goed kijken naar de behoeften van 

ouders als het gaat over hoe ze willen en 

kunnen mee praten. Ouders vinden vaak 

meer zaken relevant dan de school denkt. 

Het verdient daarom aanbeveling om veel te 

communiceren, het liefst via verschillende 

communicatiemiddelen.

6. Communicatie 
Ouders en leerlingen vormen de belangrijkste doelgroepen voor het communicatiebeleid van 

de school. Zij maken zich zorgen over de resultaten van hun kinderen of hun eigen resultaten 

en zijn tevens het visitekaartje naar buiten toe. Het is dus belangrijk om ze niet alleen goed te 

informeren, maar ze ook waar mogelijk bij het verbetertraject te betrekken.



Naast de communicatie met ouders is ook de 

communicatie met de omgeving belangrijk. 

Vaak spelen de media hierin een rol. Uit 

gesprekken met schoolleiders blijkt dat de 

school hier het beste een open en proactieve 

rol in kan vervullen. Wanneer een school de 

communicatie aan de media overlaat, heeft 

de school er immers geen grip meer op. Het 

is daarom beter om zelf de regie te houden 

en zo een eigen verhaal te 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 en via welk 

kanaal. Een ander mogelijk instrument is een 

communicatiematrix (zie hieronder). Deze 

matrix kan voor alle vormen van interne en 

externe communicatie ingevuld worden.

TIPS VOOR EEN GOEDE COMMUNICATIE MET 
OUDERS EN OMGEVING

• 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.

• 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 communicatiedraaiboek of 

communicatiematrix kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

• 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?

• 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.

Doelgroep Boodschap Doel Middel Verantwoordelijk Frequentie

Secties Welke knelpunten zijn er 
per vak?

Kortetermijnacties 
inzetten

Gesprekken Directeur onderwijs, 
teamleiders

Maandelijks

Ouderraad Wat is er aan de hand, 
hoe gaan we hier mee om, 
wat betekent het voor uw 
kind?

Draagvlak en begrip, 
voortgang

Bijeenkomst Directeur onderwijs Maandelijks
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Hoofdstuk 5 van het 
verbeterplan
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 leerlingen en 

ouders tot nu toe verlopen?

2. Welke communicatiemiddelen gaat de 

school inzetten?

3. Hoe gaat de school ouders (en eventueel 

ook leerlingen) betrekken bij het 

verbetertraject?

Bij het eerste punt gaat het om de wijze 

waarop ouders en leerlingen op de hoogte 

zijn gebracht van het inspectieoordeel. 

Het tweede punt heeft betrekking op de 

communicatie tijdens het verbeterproces 

met ouders en andere betrokkenen. Dit kan 

worden beschreven in een communicatieplan 

of communicatiematrix. Het derde element 

gaat over de vraag of de school ouders (en 

eventueel ook leerlingen) 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.



Voorbeeldteksten voor hoofdstuk 5 van het verbeterplan

1. Hoe is de communicatie 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 zijn de bevindingen meegedeeld 

en vragen toegelicht. 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 en duidelijke wijze communiceren 

met de ouders. 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 worden gehouden 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. 

3. Hoe gaat de school ouders (en 
eventueel leerlingen) betrekken bij 
het verbetertraject?

Door het instellen van de klankbordgroepen 

willen we de ouderparticipatie versterken. 

In de klankbordgroepen zal intensief 

worden gesproken 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. 

Daarnaast zal er 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. 
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Bijlage I  Checklist voor een effectief verbeterplan
Succesfactor Criteria

Voorbereiding  � Is er voldoende draagvlak voor het plan?

 � Welke maatregelen worden genomen om het draagvlak te vergroten?

Analyse en ambitie  � 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?

 � Is de analyse vertaald in een gemeenschappelijke ambitie?

 � Wordt de ambitie voldoende gedragen binnen de school?

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 benoemd?

 � 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?

 � Bevat het plan maatregelen om gunstige condities te realiseren, 

bijvoorbeeld veranderingen in cultuur, personeel en extra externe 

ondersteuning?

Succesfactor Criteria

Project-organisatie  � Zijn de activiteiten en de doelen voldoende concreet en SMART?

 � Is er een tijdsplanning en fasering gemaakt voor de realisatie van de 

activiteiten (maximaal twee jaar)?

 � Zijn de beoogde (tussentijdse) resultaten ten aanzien van 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 het 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?

Communicatie  � Beschrijft het plan de communicatie met ouders en leerlingen?

 � Is aangegeven hoe ouders en leerlingen worden geïnformeerd over 

de beoordeling van de inspectie, het verbeterplan/-traject en de 

voortgang?

 � Is nagedacht over de wijze waarop de ouders en leerlingen betrokken 

worden bij het verbetertraject?

 � Wat is hierin de rol van de medezeggenschap?

 



Bijlage II Format bijlage verbeterplan
Het onderstaande format bestaat uit twee onderdelen. Voor scholen die willen verbeteren vanuit verlangen kunnen beide 

onderdelen worden samengevoegd tot één overzichtelijk ontwikkelplan. Voor scholen die moeten verbeteren vanuit urgentie kan 

het tweede onderdeel als bijlage bij het verbeterplan worden gebruikt om de doelen en maatregelen SMART uit te werken. 

Deel 1

Ambitie: waar willen we 
naar toe?

Analyse: waar staan we 
nu? 

Contextfactoren: waar 
moeten we rekening 
mee houden?

Deel 2

Doelen Maatregelen Activiteiten Resultaat Eigenaar Betrokkenen Planning Evaluatie Communicatie Financiën
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