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 VOORWOORD

‘JE KAN NIET ZEILEN OP DE WIND VAN GISTEREN’

Een negatief oordeel van de inspectie kan veel losmaken in de school. De hele school 
gaat een turbulente tijd tegemoet, maar het brengt ook een vorm van urgentiebesef en 
nieuwe energie om de dingen nu écht met z’n allen aan te pakken.
 
Om inzicht te krijgen in wat er met en in de scholen gebeurt in de periode dat ze 
‘(zeer) zwak’ zijn, heeft project Leren verbeteren op verschillende voormalig (zeer) 
zwakke scholen uitgebreid gesproken over het verbeterproces. Deze gesprekken laten 
zien dat verandering niet vanzelf gaat en er veel geduld en inzet nodig is van alle 
betrokkenen in de school. En ook als het eindelijk beter gaat, is het van belang om 
niet achterover te leunen maar alert te blijven en samen het urgentiebesef en de 
actiegerichtheid vast te houden. Een van de bestuurders waarmee is gesproken 
verwoordt dit zeer treffend: ‘Je kan niet zeilen op de wind van gisteren’.

Deze brochure bevat een schat aan informatie over succesvolle verbeteringen, risico’s 
en randvoorwaarden. Aan de hand van deze lessen uit de praktijk kunnen scholen van 
elkaar leren om succesvol te verbeteren. Dat maakt deze brochure uitermate geschikt 
voor schoolleiders, teamleiders en docenten die aan de slag willen met het verbeteren 
van hun onderwijs(resultaten).

De verantwoordelijkheid voor het bewaken en verbeteren van onderwijskwaliteit ligt 
echter niet alleen bij de schoolleiding. Ook het bestuur heeft hierbij een belangrijke 
rol. Daarom worden in deze brochure ook enkele aandachtspunten voor 
bestuurders benoemd en is in de bijlage een bestuursscan opgenomen.

Ik wil de scholen hartelijk danken voor hun openheid en bereidheid om aan deze brochure 
mee te werken en hun ervaringen te delen. Het zijn waardevolle lessen voor collega’s. 
En alle bestuurders, schoolleiders, teamleiders en docenten die aan het begin van een 
dergelijk traject staan, wens ik heel veel succes en inspiratie toe!  

Paul Rosenmöller 
juli 2014
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 INLEIDING

Leren verbeteren, een project van de VO-raad en AOC Raad, ondersteunt risicoscholen 
en (zeer) zwakke scholen en/of afdelingen bij het verbeteren van leeropbrengsten en 
onderwijsprocessen. Een belangrijke activiteit van het project is het onderzoeken van 
succesvolle verbeteracties: wat werkt nu echt in de praktijk? In 2010 heeft een 
dergelijk onderzoek geleid tot de publicatie van de brochure ‘Fietsen zonder 
zijwieltjes’1, waarin succesvolle verbeteracties staan beschreven op basis van gesprekken 
met schoolleiding en docenten van voormalige (zeer) zwakke scholen. De titel van de 
brochure is ontleend aan een uitspraak van docenten over de borging van de 
veranderingen. De docenten stelden vast dat de meeste opbrengsten redelijk geborgd 
zijn, maar dat het nog wel ‘fietsen met zijwieltjes’ is: ondersteuning blijft nog nodig. 
Bovendien gaven de docenten aan dat het voor de borging en continuïteit van de 
veranderingen cruciaal is dat de schoolleiding zorgdraagt voor een vertrouwde en 
stabiele omgeving. Pas dan kan geoefend worden met het ‘fietsen zonder zijwieltjes’. 

De tips en adviezen uit de brochure zijn de afgelopen jaren door veel nieuwe (zeer) 
zwakke scholen gebruikt om het verbeterproces en de verbeteracties goed vorm te 
geven. Scholen geven aan dat de verhalen van anderen tot herkenning leiden, 
waardoor ze de energie kregen om de gewenste verbeteringen in gang te zetten. Het 
succes van ‘Fietsen zonder zijwieltjes’ laat zien dat andere scholen veel kunnen leren 
van een analyse van succesvolle verbeteracties. Dit is zeer waardevol, omdat scholen 
die het predicaat ‘(zeer) zwak’ ontvangen van de onderwijsinspectie in een korte tijd 
veel zaken moeten oppakken en verbeteren. Daarnaast zijn er steeds meer risico-
scholen die op zoek zijn naar succesvolle interventies om op tijd het tij te keren. 

1 J.Vermaas (2010), ‘Fietsen zonder zijwieltjes. Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke 
scholen in het voortgezet onderwijs.’ Utrecht: Steunpunt zeer zwakke scholen in het VO van de 
VO-raad en de AOC Raad. De brochure staat ook op de website www.projectlerenverbeteren.nl. 
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8 Lessen uit de praktijk

Om (zeer) zwakke en risicovolle scholen optimaal te ondersteunen, heeft Leren 
verbeteren in 2014 opnieuw een onderzoek uitgezet onder voormalige (zeer) zwakke 
scholen. Doel van het onderzoek is helder te krijgen wat er met en in de scholen 
gebeurt in de periode dat ze ‘(zeer) zwak’ zijn en welke interventies tot een duidelijke, 
duurzame omslag in het denken en handelen hebben geleid. Hiertoe zijn casestudies 
uitgevoerd bij acht voormalige zeer zwakke scholen, variërend van vmbo-basis tot 
vwo. Het betreft scholen die in de periode 2010-2013 zwak tot zeer zwak waren.2 
Op iedere school is uitgebreid gesproken met de schoolleiding en bestuurder, met de 
teamleiders en met de docenten. Het doel van de gesprekken was om interventies, 
succesfactoren en valkuilen in kaart te brengen en te kijken welke rol bestuur, 
schoolleiding, docenten, ouders en leerlingen in het verbeterproces hebben gespeeld. 
Daarnaast is gekeken hoe het nu gaat met drie scholen uit de brochure ‘Fietsen zonder 
zijwieltjes’: hebben zij de verbetering vast kunnen houden en hoe hebben ze dat 
gedaan? 

De onderzochte scholen geven aan dat het verbetertraject een lastige en moeilijke tijd 
was en veel energie heeft gekost, maar dat het tegelijkertijd ook heel goed en nodig 
was om wakker geschud te worden: ‘We zijn er sterker uitgekomen en een betere school 
geworden, iedereen staat nu heel anders in zijn werk’. De voorliggende brochure wil 
scholen in dit proces ondersteunen: waar liggen de risico’s en de kansen om succesvol 
te verbeteren? De brochure bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft zes praktijklessen 
voor scholen om zichzelf succesvol te verbeteren.

DE ZES PRAKTIJKLESSEN:

1. Ken de risico’s en gebruik de cijfers.
2. Ga snel aan de slag en laat iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.
3. Wees open en transparant en doe het samen.
4. Leg de focus op de kwaliteit van de les en de professionaliteit van de 

docent. 
5. Stuur duidelijk aan, maar geef ook vertrouwen.
6. Zorg voor een kritische spiegel en een goede borging.

2 Zie bijlage 1 voor de deelnemende scholen.
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Iedere praktijkles sluit af met zes concrete tips aan potentiële risicoscholen om de les 
met succes in praktijk te kunnen brengen. Deze tips en alle gebruikte citaten zijn 
afkomstig van de schoolleiders, teamleiders en docenten uit de onderzochte scholen. 
Deel twee biedt een overzicht van de effecten en knelpunten van succesvol verbeteren, 
tips om het succes ook vast te houden en sturingsknoppen voor de bestuurders van 
(zeer) zwakke en risicovolle scholen. 

‘Ik ben achteraf heel blij dat we dit oordeel hebben gehad, het is het beste 
wat ons is overkomen. We hebben veel meer inzicht gekregen. We waren een 
populaire en gezellige school, maar inhoudelijk kon het beter. Nu zijn we veel 
kritischer, we vergelijken onderling de resultaten en er is meer samenwerking 
binnen de sectie. We weten waar we naar toe werken, er is afstemming tussen 
onderbouw en bovenbouw vanuit de doelen van het eindexamen. Er is ook 
meer visie, we willen dezelfde kant op. Het oordeel heeft voor het momentum 
gezorgd om zaken aan te pakken en dat hadden we nodig. De kunst is nu om 
het vol te houden, want het kan altijd weer tegenvallen. Ik heb wel goede 
verwachtingen voor de toekomst en ik heb er ook wel zin in: het kan alleen 
maar nog beter worden!’ 
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 Deel 1  
Zes praktijklessen om 
succesvol te verbeteren
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 HEB INZICHT IN DE RISICO’S  
EN GEBRUIK DE CIJFERS

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van dalende resultaten van scholen? Voor iedere 
school is dit natuurlijk de cruciale vraag. Want inzicht in de risico’s helpt scholen om 
beter voorbereid te zijn en preventief de juiste maatregelen te nemen. Uit de vele 
gesprekken met de scholen en uit de audits die bij zeer zwakke scholen zijn 
uitgevoerd3, blijkt dat onvoldoende aandacht voor de opbrengsten een eerste 
belangrijke oorzaak is, maar zeker niet de enige. 

RISICOFACTOREN VOOR DALENDE RESULTATEN:

kk Onvoldoende aandacht voor opbrengsten en kwaliteitszorg.
kk Nadruk ligt op het pedagogisch klimaat.
kk Onvoldoende pedagogisch-didactische kwaliteit in de klas.
kk Onvoldoende heldere organisatiestructuur en aansturing.
kk Verwaarlozing van sectie-overleg over onderwijsinhoud.
kk Gebrekkig personeelsbeleid.
kk Cultuur en onderlinge sfeer.

Onvoldoende aandacht voor opbrengsten en kwaliteitszorg
De belangrijkste constatering is dat scholen vaak al langere tijd onvoldoende 
resultaten hebben, maar er toch geen urgentiebesef is om daar wat aan te doen. Soms 
ontbreekt het aan een effectief systeem van kwaliteitszorg, waardoor de resultaten 
onvoldoende gemonitord worden. Soms zijn scholen onvoldoende bekend met de 
systematiek van de inspectie-indicatoren of te nonchalant en verwacht men dat het 

3 Wat kunnen we leren van kwaliteitsverbetering bij (Z)ZS? Bevindingen vanuit de audits bij (zeer) 
zwakke vo-scholen. drs. Nanny Schoenmakers, drs. Remco van der Dussen en drs. Arijan Bakker 
van Capgemini Consulting, 2011. Het artikel staat ook op de website 
www.projectlerenverbeteren.nl. 
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14 Lessen uit de praktijk

allemaal wel mee valt. De manier van kijken van de Inspectie en de interpretatie  
van de bolletjes is lang niet bij iedereen in de school bekend of wordt niet 
gecommuniceerd door de schoolleiding. Soms worden de resultaten wel besproken, 
maar is er geen grondige analyse van de oorzaken of leidt het niet tot concrete acties. 
Scholen zijn vaak vooral gefocust op het slagingspercentage en als dat wel redelijk is, 
dan heeft men gauw het idee dat het allemaal wel meevalt. Daar komt bij dat scholen 
er vaak van overtuigd zijn dat ze de goede dingen doen, waardoor men lang blijft 
ontkennen dat het niet goed gaat of het inspectiebezoek onvoldoende serieus neemt. 

‘We hadden een sterke naam in de omgeving, dus we dachten dat het een 
tijdelijke dip was. Ook na het tweede slechte jaar zag de toenmalige directie 
geen noodzaak om in te grijpen. Er was geen urgentiegevoel om met de 
docenten over de inspectie-indicatoren te praten. We hadden ook teveel 
zelfvertrouwen dat het vanzelf goed zou komen. We hadden niet verwacht 
dat ook het derde jaar slecht zou zijn en hadden ons ook niet verdiept in de 
mogelijke consequenties van 3 jaar op rij slechte resultaten. We hebben ons 
niet echt voorbereid op het inspectiebezoek en ook op de dag zelf niet ons 
best gedaan. We dachten dat het wel los zou lopen en dat de Inspectie wel 
zou zien dat we langzaam weer terug waren op de oude weg.’ 

Nadruk ligt op het pedagogisch klimaat
Dat er op de scholen onvoldoende aandacht is voor de resultaten, wordt vaak mede 
veroorzaakt door de sterke nadruk op het bieden van kansen aan de leerlingen. Dit 
speelt zowel in het vmbo als in havo en vwo. Docenten werken hard om leerlingen 
verder te helpen en de nadruk ligt op het pedagogisch klimaat. Docenten vinden het 
belangrijk om leerlingen hoger te becijferen en ze zo te stimuleren in plaats van ze aan 
te spreken op hun resultaten. 
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‘We zijn een kleine school met veel aandacht voor de begeleiding en zorg 
voor onze leerlingen. We hebben heel veel LWOO-leerlingen en juist voor die 
leerlingen wilden we wat betekenen. Het accent lag op het pedagogisch 
klimaat. Het was een warm bad voor docenten en voor leerlingen. We waren 
niet bezig met resultaten, dat stond op de tweede plaats. We hadden wel het 
gevoel dat er teveel zorg was en we de leerlingen wat te weinig prikkelden tot 
leren en zelfstandigheid. Dat baarde wel wat zorgen, maar niet voldoende om 
er wat aan te gaan doen.’ 

Het bieden van kansen aan leerlingen is op zichzelf een goed uitgangspunt. De 
keerzijde is echter dat daardoor vaak geen duidelijke eisen worden gesteld aan het 
niveau van de leerling:4 ‘We wilden iedereen binnen halen en binnen houden en dan 
maar hopen op een goed eindresultaat.’ Door deze houding krijgen de scholen de naam 
dat ze leerlingen kansen bieden, waardoor leerlingen soms een hoger advies krijgen. 
Vaak wordt dit versterkt door de opwaartse druk vanuit ouders en basisscholen om 
leerlingen ‘zo hoog mogelijk’ geplaatst te krijgen. Door altijd mee te gaan met het 
advies van de basisschool, bestaat het gevaar dat leerlingen – vaak goed bedoeld – op 
een verkeerde plek terechtkomen. 

‘Hoge resultaten waren niet belangrijk. We hadden wel door dat we niet bij 
de topscholen van Nederland zaten, maar dat was ook niet ons doel. We 
wilden leerlingen kansen bieden. Daarom hadden we ook een tweejarige 
brugklas. Door dit systeem bleven echte vwo-leerlingen weg en stroomden 
goede havo-leerlingen door naar het vwo. Maar het was onbespreekbaar om 
de tweejarige brugklas op te heffen. En we kregen ook steeds veel nieuwe 
leerlingen, dus er was geen noodzaak om kritisch te kijken. Het zat hem in 
onze eigen filosofie; er werd niet gekeken naar de scores van leerlingen bij 
aanname. Als een basisschool zei dat de leerling havo kon, dan mocht dat, 
ook al zat de leerling eigenlijk op de verkeerde plek.’

4 Zie ook het onderzoek naar kenmerken van zwakke scholen van Wim van der Grift. De resultaten 
staan beschreven in het artikel: ‘Van zwak naar sterk’. Dit artikel staat op de website 
www.projectlerenverbeteren.nl. 
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Onvoldoende pedagogisch-didactische kwaliteit 
De derde risicofactor die de onderzochte scholen met elkaar gemeen hebben, is de 
geringe focus op het primaire proces, in het bijzonder de pedagogisch-didactische 
kwaliteit van het handelen van docenten. De kwaliteit van het onderwijs in de klas is 
volgens de Inspectie in veel gevallen onvoldoende en daarmee de doorslaggevende 
reden om het oordeel (zeer) zwak te krijgen. Daarbij is de Inspectie met name negatief 
over de volgende zaken: 
kk te weinig leraren benutten de onderwijstijd efficiënt;
kk te weinig leraren slagen er in een goed werkklimaat te creëren waarin de leerlingen 

rustig en gericht aan het werk zijn;
kk in veel klassen doen de leerlingen niet actief mee aan de lessen of zijn ze niet 

betrokken bij het werk. De kans op leren door de leerlingen wordt hierdoor 
kleiner;
kk de school heeft te weinig afspraken gemaakt over het systematisch volgen van de 

ontwikkeling van hun leerlingen. Daardoor is de kans groot dat leraren het niet 
merken als het niet goed gaat met een leerling. Leerlingen die extra hulp nodig 
hebben, krijgen die hulp daardoor niet of onvoldoende of te laat.

‘Ons imago was onverwoestbaar: we waren een prettige school met degelijk, 
traditioneel onderwijs. Innoverende krachten waren er weinig, we deden het 
zoals we het al jaren deden. Reflectie op de lessen en de leskwaliteit ontbrak 
en kritische geluiden werden gepareerd: het gaat bij anderen ook niet altijd 
goed, als het aan de beheersmatige kant (geld, gebouw, formatie) maar 
klopt.’

De negatieve beoordeling van de pedagogisch-didactische kwaliteit van de school 
komt bij de meeste scholen volkomen onverwacht. Men houdt wel rekening met een 
‘berisping’ of misschien het oordeel ‘zwak’ vanwege de achterblijvende resultaten, 
maar in de eigen beeldvorming wordt er door de docenten goed lesgegeven en hard 
gewerkt: ‘We hadden toen de cultuur dat het nooit aan de docent lag, maar altijd aan 
externe factoren.’
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‘Wat er uit de lesbezoeken kwam was echt onthutsend: geen taakgerichte 
werksfeer, geen respect voor docenten, geen actieve betrokkenheid van 
leerlingen. Door de slechte lessen waren we niet zwak, maar zeer zwak. Dat 
oordeel kwam echt als een donderslag bij heldere hemel en sloeg in als een 
bom. Ik herkende het eerst ook niet, we hadden een blinde vlek vanuit de 
overtuiging dat we het goed deden.’

Na een kritische reflectie op het eigen primaire proces, komen alle scholen tot 
dezelfde conclusie: de rust in de school is zoek. Er zijn schoolbreed geen vaste 
afspraken of de docenten gaan verschillend met de afspraken en regels om. Hierdoor 
zijn er geen strakke regels richting leerlingen en is er veel onduidelijkheid (wat kan 
wel en wat kan niet?). Leerlingen benutten deze ruimte om hun eigen gang te gaan. 
Dit leidt tot onrust op de gangen en in de klas. Daarnaast is de relatie tussen 
docenten en leerlingen meestal erg vriendschappelijk en minder taakgericht. 
Docenten vinden het belangrijk dat de leerlingen het leuk hebben op school en in de 
les, waardoor de verwachtingen die docenten van de leerlingen hebben niet duidelijk 
worden uitgesproken. 

‘We waren een bruisende school, heel open, er was een prettige omgang met 
de leerlingen. De keerzijde was dat er weinig afspraken en procedures waren 
en er te weinig structurele tijd aan de basiskennis werd besteed. De sfeer en 
sociale contacten waren goed, maar er werd niet gewerkt richting het 
examen. Veel zaken werden ad hoc en tussendoor geregeld. Er lag niets vast, 
we vertrouwden elkaar dat het goed ging. Maar hierdoor lag veel 
verantwoorde lijkheid bij de docent en het is dan heel afhankelijk van de 
kwaliteiten van de docenten of het ook echt goed gaat.’

Onvoldoende heldere organisatiestructuur en aansturing
De lijn van kansen bieden en weinig regels leidt er toe dat ook de aansturing van 
docenten en vakgroepen/secties door het management vaak onvoldoende is. Deels 
wordt dit veroorzaakt door de cultuur van ons kent ons, iedereen te vriend houden en 
elkaar vooral niet aanspreken: ‘We hadden achteraf meer eisend en confronterend op 
moeten treden, de sturing was te vrijblijvend.’ Deels is er ook sprake van een 
onduidelijke organisatiestructuur, waardoor er ook niet goed aangestuurd kan 
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worden. Vaak is de teamstructuur nog maar net ingevoerd en zijn de teamleiders nog 
zoekende naar hun positie en rol: ‘We waren vooral teamleider voor de leerlingen en 
minder gefocust op docenten en op resultaten.’ Teamleiders hebben zelf geen inzicht 
in de resultaten of geven de inzichten niet door aan de secties. Bovendien ligt de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de les meestal bij de individuele docent; 
maar weinig leidinggevenden komen die lessen bekijken, laat staan beoordelen: 
‘We kwamen niet in de les van docenten; het was vooral belangrijk dat docenten het goed 
hadden en leerlingen ook.’ 

‘Er was een leuke sfeer op school, maar ook een grote comfortzone, zowel 
voor leerlingen als voor docenten. Die vriendelijke sfeer heeft zich ook 
vertaald in de wijze van naar elkaar kijken en beoordelen. De touwtjes 
werden te los gelaten, er werd te weinig gevraagd van docenten. De nadruk 
lag op de eigen professionaliteit van de docenten. Je had een enorme vrijheid 
als docent en kon heel veel zelf bepalen.’ 

‘Er werden geen duidelijke beslissingen genomen en er waren geen duidelijk 
besluitvormingsprocedures. Er was ook geen check op het nakomen van 
afspraken. En bovenal geen check of de ingezette actie en het gekozen beleid 
ook het beoogde effect had. Zo werden acties op acties en beleid op beleid 
gestapeld, waardoor het voor medewerkers onduidelijk werd waar men 
naartoe ging en wat er van ze werd verwacht.’

Verwaarlozing van sectie-overleg over de onderwijsinhoud
Op de meeste scholen is de laatste jaren de aandacht verschoven van de secties en de 
onderwijsinhoud naar de teams en de leerlingen(zorg). De invoering van horizontale 
teams is positief voor de leerlingenzorg, maar negatief voor de vakontwikkeling, de 
doorlopende leerlijnen en de afstemming tussen onderbouw en bovenbouw. Tijdens 
het teamoverleg wordt meer over organisatorische zaken gesproken en minder over 
onderwijs. Sectieoverleg wordt niet of nauwelijks ingepland en de secties worden ook 
niet geconfronteerd met hun eigen resultaten. Hierdoor zijn docenten ook niet 
gewend om de resultaten met collega’s te vergelijken en samen te praten over de 
voortgang van de leerresultaten in de sectie. 
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‘In het teamoverleg werd weinig over onderwijs en de lessen gesproken en 
veel over organisatorische ‘randverschijnselen’. De samenwerking in de 
secties was ook minimaal, er werd weinig gedeeld met elkaar. Je voelde je 
verantwoordelijk voor je eigen klassen en niet zozeer voor de sectie of de 
school. Het waren nog wel veel eigen koninkrijkjes, we waren niet gewend 
om bij elkaar in de les te kijken of te praten over onderwijs.’

Gebrekkig personeelsbeleid
Door scholen worden diverse risico’s genoemd die te maken hebben met het 
personeelsbeleid:
kk Sommige scholen hebben te maken met een grote groei van het leerlingenaantal in 

korte tijd en daardoor ook met een forse groei van het personeelsbestand. Omdat 
het moeilijk is om bevoegde docenten te krijgen, worden veelal jonge, onervaren 
en nog niet bevoegde docenten aangenomen. Hierdoor is het pedagogisch-
didactische klimaat in de klas niet altijd op peil. 
kk De grote groei van docenten leidt soms tot minder betrokkenheid bij de school. 

Er komen grotere secties en veel deeltijdbanen, waardoor niet iedereen altijd zijn 
verantwoordelijkheid neemt. 
kk Bij andere scholen is er in plaats van groei juist sprake van bezuinigingen en 

reorganisaties. Hierdoor moeten alle tijdelijke mensen weg, waarbij vaak niet 
wordt gekeken naar de kwaliteit en bevoegdheden, zodat de achterblijvers vakken 
moeten geven waar ze niet bevoegd voor zijn.
kk Op veel scholen is nog geen gesprekscyclus ingevoerd. Beoordeling- en 

functioneringsgesprekken worden niet of nauwelijks structureel gevoerd. 
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‘Ik wist wel dat een aantal docenten niet goed functioneerde. Binnen de 
directie is daar wel over gesproken, maar we waren het niet eens over de 
aanpak en dus werden er geen beslissingen genomen. Niet iedereen werd op 
een goede manier aangepakt. Er was geen coaching of ondersteuning van 
mensen, ook niet van nieuwe docenten.’

‘Door de grote groei van het leerlingenaantal kwamen er 15 tot 20 nieuwe 
docenten bij per jaar. Het was lastig om bevoegde docenten te krijgen, dus 
we waren blij met iedereen die voor de klas wilde staan. Het was vooral 
lastig om bekwame docenten voor de lagere niveaus te vinden. Ervaren 
collega’s stonden vaak niet te trappelen om deze leerlingen les te geven, 
waardoor beginnende docenten de kar moesten trekken.’

Cultuur en onderlinge sfeer
Sommige scholen hebben de afgelopen jaren ook last gehad van veel wisselingen in 
het management van de school. Hierdoor ontbreekt het aan een goed lange termijn-
beleid en aan een goede aansturing. Ook voor de cultuur van de school zijn de vele 
wisselingen niet positief. Het leidt tot onrust en onduidelijkheid bij het personeel en 
soms ook tot veel vrijblijvendheid bij het nakomen van afspraken. Reorganisaties 
maken de sfeer er ook niet beter op: ‘Er was veel onrust en boosheid bij het personeel 
vanwege de vele ontslagen. Tel daarbij op de zoveelste nieuwe directeur en de vele 
wisselingen in het MT. Hierdoor was de sfeer in de school verzuurd.’
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TIPS PRAKTIJKLES 1 

HEB INZICHT IN DE RISICO’S EN GEBRUIK DE CIJFERS!

1. Wees tijdig alert op wat er speelt, ken de risico’s. En zorg voor een 
effectief systeem van kwaliteitszorg en leerlingenzorg, zodat de 
resultaten continu gemonitord worden.

2. Bied leerlingen reële kansen: ken de leerlingpopulatie, weet wat de 
school van leerlingen kan verwachten en kan vragen. 

3. Besteed aandacht aan de kwaliteit van de lessen en bekijk deze met de 
bril van de Inspectie. Kijk daarbij niet alleen naar het functioneren van 
de docent, maar (vooral) ook naar de betrokkenheid en activiteit van de 
leerling.

4. Maak inzichtelijk wat de resultaten zijn en deel dat met iedereen in de 
school. Gebruik de cijfers ook om bepaalde mythes door te prikken, om 
te laten zien hoe het echt zit. En zorg dat het samen praten over 
onderwijs (mede op basis van de resultaten) de basis is voor het 
handelen van iedereen in de school. 

5. Ken de beoordelingssystematiek van de Inspectie en ken de eigen cijfers: 
waar liggen de risico’s, waar zitten de bolletjes op rood en hoe kan 
dat? De school heeft de cijfers een jaar eerder dan de Inspectie, gebruik 
die voorsprong en benut die om zaken te veranderen. Maak een goede 
analyse en zet alvast acties uit.

6. Neem het inspectiebezoek serieus. Zorg dat alle documenten goed op 
orde zijn en bereid het goed voor. 





 GA SNEL AAN DE SLAG EN 
LAAT IEDEREEN ZIJN EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Als een school het oordeel (zeer) zwak krijgt, dan komt dat voor iedereen in de school 
hard aan. Het oordeel leidt tot diverse emoties als boosheid, frustratie, herkenning of 
ontkenning. De praktijk leert dat het belangrijk is om voldoende tijd en ruimte te 
bieden aan alle emoties en vervolgens snel aan de slag te gaan. 

De eerste reactie
Ondanks de vaak al langer tegenvallende resultaten, zien de meeste scholen het 
oordeel (zeer) zwak niet aankomen. Met name het slechte oordeel van de lessen is 
een knauw in de trots, zowel van docenten als van schoolleiders, en leidt tot veel 
verontwaardiging. Docenten zijn aangeslagen, maar vaak ook boos: ‘Er was veel 
boosheid omdat je stinkend je best doet en trots bent op resultaten en op leerlingen. En dan 
komt er iemand langs die zegt dat je er niets van bakt.’ De boosheid is in eerste instantie 
gericht op de Inspectie, maar soms ook op de directie, omdat docenten niet op de 
hoogte waren van de slechte resultaten. Vaak is er sprake van ontkenning of het idee 
dat het oordeel alleen geldt voor de docenten die door de Inspectie zijn bezocht. Er 
zijn ook schoolleiders en docenten die zich wel (gedeeltelijk) herkennen in het oordeel 
van de Inspectie en zich schamen dat het zo slecht gaat: ‘We voelden als directie wel dat 
we op een aantal punten tekortschoten. Dus geen grote ontkenning, wel acceptatie, hier is 
werk aan de winkel.’

PRAKT I JKLES  2
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‘Er was grote verontwaardiging: mijn lessen zijn toch op orde, mijn resultaten 
zijn toch goed. Ze kijken door de verkeerde bril, er wordt teveel zout op 
slakken gelegd, te veel voorbeelden op detailniveau. De helft van de bezochte 
lessen waren bij gastdocenten, ze hebben niet gekeken op de praktijkafdeling 
waar juist veel gedifferentieerd wordt.’

‘Bij een deel van het personeel is lang het gevoel geweest dat het niet terecht 
was. Ze kijken naar de verkeerde dingen, zo hebben we het altijd gedaan. Je 
doet je best en in het verleden had dat ook tot goede resultaten geleidt. Dus 
hoe kan dat niet meer goed genoeg zijn?’

Bied ruimte voor alle emoties
Voor de schoolleiding is het belangrijk om zich voor te bereiden op al deze 
verschillende emoties en er de ruimte voor te bieden. Docenten maken zich vaak 
zorgen over de voortgang van de school en over de kwaliteit van hun eigen lessen.  
Het is belangrijk om daar begrip voor te hebben en de tijd te nemen om hier met de 
docenten over te spreken: wat voor gevoelens roept het oordeel bij iedereen op? 
Vervolgens kan samen meer feitelijk naar het oordeel gekeken worden: welke 
onderdelen van het oordeel herkennen we eigenlijk wel? Een nadere analyse van het 
oordeel leidt bijna altijd tot de erkenning dat er inderdaad zaken anders kunnen en 
moeten. Het oordeel is een goede spiegel waardoor de scholen gericht aandacht 
kunnen besteden aan de belangrijkste knelpunten. Scholen geven aan dat het oordeel 
de ogen heeft geopend om anders te gaan kijken naar bijvoorbeeld de determinatie, 
de lessen en de rol van de docent. 

‘We zijn gaan inzien dat we meer eisen mogen en moeten stellen aan 
leerlingen, dat de kansen die we bieden ook kansrijk moeten zijn. Dus we 
kijken nu strenger naar wat leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn.’ 

‘De Inspectie legde het echt bij docenten neer, dat zij iets met die leerlingen 
moesten doen. Daardoor konden we niet meer naar leerlingen wijzen, maar 
waren we gedwongen om naar ons zelf te kijken.’
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Ga daarna snel aan de slag
Scholen die met succes in korte tijd weer gezond zijn geworden, geven allemaal aan 
dat een snelle acceptatie, gevolgd door snel handelen daarin de eerste stap is. Een 
snelle actie is noodzakelijk, omdat een school in een jaar tijd moeten laten zien dat  
er weer een stijgende lijn zichtbaar is. Maar niet alleen voor de Inspectie is snel 
handelen gewenst. Het predicaat (zeer) zwak kan leiden tot concurrentieverlies, tot 
onduidelijkheid bij ouders en leerlingen en tot onzekerheid bij docenten over hun 
eigen kwaliteiten. Als er te veel tijd zit tussen het oordeel en mogelijke oplossingen, 
dan kan dit verlammend werken en kunnen mensen blijven hangen in ontkenning en 
gemopper. Daarom is het goed om zo snel mogelijk over te gaan tot actie: hoe gaan 
we dit oppakken? Scholen willen zelf ook graag zo snel mogelijk weer gezond zijn. 
Ook is vaak sprake van een eergevoel bij de docenten: ‘Binnen een paar weken werd de 
knop van weerstand omgezet en ging het eergevoel spreken: we zullen ze wel even laten 
zien dat we dit kunnen, massaal de schouders eronder!’

‘Blijf niet te lang excuses zoeken, ontkennen of ‘rouwen’, dat is verspilde tijd. 
De situatie is zoals die is, daar moet je mee dealen.’

Om snel tot actie over te kunnen gaan, is het belangrijk om als schoolleiding duidelijk 
te maken dat het oordeel van de Inspectie niet ter discussie staat. Het helpt als het 
oordeel ook herkenbaar wordt gemaakt aan de hand van concrete voorbeelden. 
Daarbij is het van belang om te laten zien dat de voorbeelden betrekking hebben op 
iedereen, dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een nulmeting 
bij iedereen kan daarbij een zeer goed instrument zijn. Het zorgt voor meer draagvlak 
en biedt een goede basis voor het verbetertraject. 

‘Voordat we met de verbeteringen aan de slag gingen, wilden we eerst weten 
hoe het bij alle lessen was (dus niet alleen bij de 12 lessen die de Inspectie 
had bezocht), zodat je ook weet dat het wellicht overal geldt en ook iedereen 
zich betrokken voelt. We hebben een externe partij een nulmeting laten doen 
en dat was een bevestiging, we hebben er allemaal mee te maken! We waren 
toen heel duidelijk dat er wat moest gebeuren en konden ook concrete 
voorbeelden geven, dus iedereen ging zich beseffen dat het wel waar was: 
kinderen roepen door mijn lessen heen en dat kan allemaal maar.’



26 Lessen uit de praktijk

Maak een eigen analyse en een eigen visie
Snel handelen is iets anders dan paniekvoetbal. 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? Een eigen analyse voorkomt dat het plan van 
aanpak puur gericht is op het oordeel van de Inspectie of dat er te weinig structuur zit 
in de aanpak: ‘Het plan was meer pleisters plakkend, er was geen grotere visie met 
overzicht.’ De eigen analyse biedt een goed startpunt voor een gemeenschappelijk visie 
en leidt tot een gestructureerd plan van aanpak met de gewenste activiteiten. 

‘Hoe begin je dan? We hebben direct alle ouders, leerlingen en docenten bij 
elkaar geroepen en de identiteitsvraag gesteld: wat zijn wij, wat zijn onze 
kernwaarden? Dat was echt het omslagpunt. De kernwaarden die we toen 
samen benoemd hebben, zijn de kapstok geweest voor alle ontwikkelen en 
zijn tot op de dag van vandaag leidend voor onze school.’ 

‘We hebben een heel concreet uitgewerkt plan gemaakt. Daarbij hebben we 
ons afgevraagd welke verbetergebieden er zijn (op basis van een analyse naar 
de oorzaken van de tekortkomingen), wat er precies binnen die gebieden moet 
gebeuren, welk resultaat elke actie zou moeten hebben, wanneer de actie 
uitgevoerd zou moeten worden en wie daarop aan te spreken is.’ 

Laat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen 
Tot slot vraagt het snel accepteren en oppakken van de benodigde verbeteringen om 
een kritische zelfreflectie van iedereen in de school. Vaak liggen de problemen voor 
het gevoel bij de ander: Inspectie, basisscholen, de ouders of de leerlingen. Om 
succes vol te verbeteren, is het belangrijk om niet te wijzen naar de ander, maar juist te 
kijken wat de eigen rol en verantwoordelijkheid is. Dit vraagt ook van de schoolleiding 
en de bestuurders een kritische blik op het eigen functioneren: wat had ik anders 
kunnen doen om dit te voorkomen? 
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‘De verbeteringen die nodig waren, vroegen om een ander soort leiderschap: 
minder op inhoud en meer over processen en aansturing, delegeren. Er is 
geen tijd om dat te leren of uit te proberen, dus je moet goed in de spiegel 
kijken of dat wel bij je past. Die vraag is ook terecht vanuit de docenten: ben 
jij wel de juiste man of vrouw om dit te doen?’

TIPS PRAKTIJKLES 2 

GA SNEL AAN DE SLAG EN LAAT IEDEREEN ZIJN EIGEN 

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN!

1. Wees voorbereid op emoties als boosheid, frustratie, herkenning en 
ontkenning. Bied ruimte aan alle emoties, zodat mensen ook de tijd 
krijgen om het oordeel te verwerken. Probeer de verontwaardiging van 
iedereen goed op te pakken en daar rust in te brengen.

2. Accepteer het inspectierapport, zie het als een kans om samen te 
verbeteren. Draag die boodschap ook uit: als we er bovenop willen 
komen, dan zullen we moeten veranderen. 

3. Bied vervolgens heldere kaders om snel de omslag te kunnen maken van 
onmacht naar positieve actie. Kies daarbij niet voor paniekvoetbal en ad 
hoc beslissingen, maar maak zelf een grondige analyse: durf ‘onder 
water te kijken’ en de knelpunten te benoemen. Schuif geen dingen 
onder tafel, maar neem alles mee.

4. Geef niet teveel het argument dat het moet van de Inspectie, maar neem 
beslissingen vanuit een eigen visie en een eigen koers. Kom met eigen 
heldere doelstellingen (niet teveel tegelijk) en een duidelijk tijdpad. Durf 
groot te denken (stippen op de horizon), maar neem kleine stapjes en 
vier de successen. 

5. Kijk ook zelf in de spiegel: doen wij de goede dingen, kijken wij met de 
juiste bril? En zijn wij de juiste mannen of vrouwen om de school in dit 
traject te begeleiden?

6. Zet ook bij docenten de knop om dat het niet extern ligt, maar intern. 
Voorkom dat mensen zich gaan verschuilen (het geldt niet voor mij) of naar 
anderen wijzen: benadruk dat iedereen in de school gezamenlijk verant-
woordelijk is. Pak het schoolbreed aan, bijvoorbeeld door een nulmeting uit 
te voeren bij iedereen, daar wordt de school alleen maar sterker van. 
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 WEES OPEN EN TRANSPARANT 
EN DOE HET SAMEN

De scholen die te maken hebben gehad met het oordeel (zeer) zwak, zijn het er over 
eens dat een open en transparante communicatie cruciaal is voor een succesvol 
verbetertraject.5 De openheid zorgt ervoor dat het draagvlak voor het verbetertraject 
bij alle betrokkenen – docenten, leerlingen, ouders – toeneemt. Door de verschillende 
partijen vervolgens ook actief bij het verbeterproces te betrekken, ontstaat een 
‘positieve flow’ in de school die ook op de langere termijn meerwaarde heeft voor de 
cultuur in de school. 

Zorg voor een open en transparante communicatie
Als een school van de Inspectie het oordeel (zeer) zwak krijgt, kan dit negatieve 
effecten hebben op de goede naam van de school. Nieuwe ouders kunnen gaan 
twijfelen of deze school wel geschikt is voor hun kind, waardoor de concurrentie-
positie van de school onder druk kan komen te staan. Dit scenario brengt scholen 
soms in de verleiding om het negatieve oordeel vooral binnen de muren van de 
directie te bespreken en zo min mogelijk informatie naar buiten te brengen. Toch 
blijkt dit in de praktijk niet een goede optie te zijn. Juist door open te communiceren 
en alle informatie bespreekbaar te maken, wordt voor iedereen duidelijk waarom het 
noodzakelijk is dat bepaalde zaken aangepakt gaan worden. Om de bewustwording te 
vergroten, zal de directie de boodschap van de Inspectie ‘luid en duidelijk’ moeten 
overbrengen en het oordeel niet moeten verzachten of verkleinen: ‘Om docenten mee te 
krijgen moet je alles op tafel leggen, openheid, het besef geven dat het roer echt om moet.’ 
Niet alleen docenten zijn een belangrijke gesprekspartner, ook het ondersteunend 
personeel, ouders en leerlingen hebben behoefte aan informatie. Door open te zijn 
over de verbeterpunten en vervolgens te laten zien hoe de school het gaat aanpakken, 

5 Zie voor meer informatie over het belang van communicatie de brochure ‘Communicatie als pijler in 
het verbeterproces. Betrokkenheid bevorderen bij onderwijskwaliteit’, project Leren verbeteren, 
2013. Deze brochure staat op de website www.projectlerenverbeteren.nl. 

PRAKT I JKLES  3
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wordt voor iedereen duidelijk wat het (eind)resultaat moet zijn en wat ieders rol daar 
in is. 

Ook gedurende het verbetertraject blijft een goede communicatie van belang, zowel 
binnen de school als naar buiten toe. De directie zal veel moeten luisteren, praten en 
uitleggen. Voor docenten is het belangrijk om steeds inzicht te hebben in de stand van 
zaken: hoe gaat het met de verbeteractiviteiten en hoe passen alle activiteiten in het 
totaalplaatje: ‘Er was eerst wat weerstand omdat de communicatie vanuit de schoolleiding 
niet altijd goed was. Daar is wel van geleerd; er kwam meer informatie-uitwisseling over 
alle acties.’ Ook ouders en leerlingen willen op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn zij voor de school ook een belangrijke informatiebron. 
Zij kunnen aangeven of de ingezette acties ook als verbeteringen worden ervaren. 

‘We hebben gekozen voor volstrekte openheid naar iedereen, ook naar 
ouders, leerlingen en collega-scholen. Van een naar binnen gekeerde school 
veranderden we in een volledig naar buiten-georiënteerde school. Dat heeft 
heel veel opgeleverd, ook voor het oordeel van de Inspectie. Ze zagen dat we 
geen gesloten bolwerk meer waren, maar juist heel inzichtelijk en transparant 
waren.’

‘Het meest lastige was de verplichting om te communiceren met ouders, dat 
wilden we eerst niet. We hebben kritische ouders die de verantwoordelijkheid 
bij de school leggen en er is in de buurt veel concurrentie. We hebben toen 
toch veel geïnvesteerd in de communicatie met ouders en die openheid werpt 
nu wel zijn vruchten af. We staan er nu om bekend dat we open 
communiceren en ouders waarderen dat.’

Doe het samen met de docenten
Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Zo ook als het gaat om de 
betrokkenheid van docenten bij het verbetertraject. Er zijn scholen die heel bewust 
iedereen betrekken bij het schrijven van het plan van aanpak. Via werkgroepen wordt 
samen gekeken hoe het oordeel van de Inspectie vertaald kan worden naar concrete 
activiteiten: ‘Eerst werd het plan van bovenaf gedropt, maar al snel gaven docenten aan 
dat ze het zo niet wilden. Ze wilden samen kijken naar de indicatoren: wat vinden we 
dan zelf belangrijk?’ Deze scholen geven aan dat het ook heel belangrijk is voor het 
‘wij-gevoel’ om van het begin samen als team aan de slag te gaan. Het voorkomt  
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het ‘not-invented-here’- syndroom en zorgt er voor dat het verbetertraject een 
gezamenlijke klus wordt. Daardoor draagt het verbetertraject ook bij aan een positieve 
cultuurverandering: in plaats van eilandjes en eigen koninkrijken ontstaat er een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid als team. Mensen voelen zich serieus genomen als 
ze mee kunnen denken en er gebruik wordt gemaakt van hun kennis en kunde: ‘Alle 
leerlingen willen goede resultaten halen en docenten willen dat eigenlijk ook graag. Als je 
dat weet aan te zwengelen, dan komt er beweging in de school.’

‘De school draaide op de individuele gedachten en inzet van docenten, we 
deden allemaal ons eigen ding. Doordat we als team er samen aan gingen 
werken, kwam er een positieve flow. Binnen 2 weken waren we niet meer 
afwachtend, maar samen de schouders eronder, dat gaf energie. Er kwamen 
vier werkgroepen en daar zat iedereen in. En er werd geluisterd door directie, 
het team werd weer in zijn kracht gezet: mensen mee laten denken en ze ook 
wat laten doen, steeds terugkoppelen, transparantie houden, je zag mensen 
groeien.’

Er zijn ook scholen die, gezien de vereiste snelheid van handelen, er juist voor kiezen 
om meer top-down het verbetertraject in gang te zetten. Ze geven aan dat het aan tijd 
ontbreekt om samen een plan te maken, of omdat de aard van het team een top-down 
aanpak noodzakelijk maakt. Soms is er al te lang te weinig sturing geweest en vraagt 
de situatie om duidelijke kaders en een meer directieve aansturing. Doordat de 
urgentie hoog is, wordt de top-down aanpak vaak ook geaccepteerd: ‘We hadden ook 
het gevoel dat we er snel uit moesten komen, dus zeg maar gewoon wat we moeten doen.’

‘De top-down aanpak was de snelste manier om het te doen. Een meer breed 
gedragen manier van onderaf was niet gelukt, dat had teveel tijd gekost en de 
docenten waren er samen niet uitgekomen. Dan hadden we er twee jaar over 
gedaan, terwijl het echt noodzakelijk was om snel te veranderen. We moesten 
allemaal onze ego’s opzij schuiven.’

Welke weg een school ook kiest, de betrokkenheid van de docenten is een belangrijke 
voorwaarde voor succes. Ook de scholen die het verbetertraject top-down hebben 
aangestuurd, benadrukken dat de inzet van docenten cruciaal is. Mensen voelen zich 
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pas echt mede-eigenaar van het probleem als ze ook hun eigen verantwoordelijkheid 
kunnen pakken en daarin serieus worden genomen. Vaak hebben deze scholen hun 
meer sturende aanpak gecombineerd met een open communicatie of hebben ze 
benadrukt dat directie en docenten samen een probleem hebben en dus samen aan de 
slag moeten gaan: ‘Het verbeterplan is geschreven door de directie, maar de openheid van 
de directie leidde er toe dat je steeds wist wat de kritieke punten waren. Die dingen 
moesten gebeuren, door ons allemaal, dus het voelde ook niet opgelegd.’

‘We hadden zelf het idee dat er een goede samenhang tussen alle acties zat, 
maar we kregen steeds vaker terug dat docenten die samenhang niet zagen. 
Docenten hebben het als een hele zware druk gevoeld, het was veel top-
down, erg sturend. Dat was ook wel nodig gezien de vereiste snelheid en het 
soort team dat er zat. Maar door ze niet uit te dagen en mee te nemen, 
bleven ze ook in die afwachtende rol. Als ik het nog een keer zou moeten 
doen, dan zou ik het meer samen met docenten doen.’ 

Betrek ouders en leerlingen er bij
Ouders en leerlingen vormen de grootste PR-groep voor de school. Ze maken zich 
zorgen om 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. Scholen betrekken de ouders op verschillende 
manieren: een presentatie over het inspectie-oordeel en het verbeterplan, een 
verplichte ouderavond, nieuwsbrieven, thema-avonden, klankbordgroepen of via de 
MR of de ouderraad. Soms ervaren scholen dat ouders er eigenlijk niet zo mee bezig 
zijn en weinig vragen stellen of niet aanwezig zijn op informatieavonden. Op andere 
scholen zijn ouders juist heel betrokken en denken ze kritisch mee over de verbeter-
acties: ‘We hadden een klankbordgroep met ouders, iedere maand en vroegen ook wat ze 
merkten van de veranderingen. Ouders horen en zien heel veel, ze waren heel kritisch en 
betrokken. We hebben daar veel aan gehad en ouders waren er ook heel blij mee, dat we zo 
open waren.’ 
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Niet iedere school betrekt de leerlingen actief bij het verbetertraject. Toch kan een 
school veel leren van de leerlingen: wat vinden zij een goede les, hoe beoordelen zij de 
docenten en het onderwijs? Hun mening kan docenten inzicht bieden in de concrete 
verbeterpunten: ‘We hebben de leerlingen gevraagd naar hun ervaringen en meningen: 
wat vinden jullie nu een goede les? Die gesprekken hebben we opgenomen en terug laten 
zien aan de docenten.’ Sommige scholen hebben direct een leerlingenraad ingesteld en 
meegenomen in het verbetertraject: wat merken jullie, zie je verschil in de lessen? 
Anderen laten de leerlingen de lessen en de docenten beoordelen aan de hand van 
enquêtes of 360-graden feedback. Vaak wordt extra aandacht besteed aan de 
examenleerlingen, omdat zij voor de school een belangrijke doelgroep zijn en 
mogelijk zelf ook veel vragen hebben. 

‘We hebben drie kwaliteitsbijeenkomsten gehad waarin docenten, ouders en 
leerlingen samen praten over en werken aan de kwaliteitsontwikkeling: wat is 
kwaliteit, wat verstaan ouders daaronder, hoe geven we dat vorm en inhoud? 
Hierdoor voelden ouders en leerlingen zich ook gehoord.’

‘We hebben de leerlingen te weinig betrokken bij het hele proces. Ze waren 
vooral object en te weinig subject. Dat doen we eigenlijk nog steeds niet 
goed, ook al hebben we nu een leerlingenraad. Wel hebben we bij een 
training voor onderbouwdocenten gesprekken gevoerd met 
bovenbouwleerlingen: wat heb je in onderbouw gemist?’
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TIPS PRAKTIJKLES 3 

WEES OPEN EN TRANSPARANT EN DOE HET SAMEN! 

1. Wees heel transparant en open in de communicatie. Houd niets achter, 
maar maak het bespreekbaar met docenten, ondersteunend personeel, 
ouders en leerlingen.

2. Maak een verbeterplan op een wijze die aansluit bij de situatie van de 
school: bottom-up waar mogelijk en top-down waar nodig. Let er ook bij 
een meer top-down aanpak op dat docenten voldoende zijn betrokken 
bij de verbeteracties en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

3. Zorg voor een goede combinatie tussen lange termijn beleidsstukken en 
concrete acties op de werkvloer. Ook al zit de school in een soort 
snelkookpan, toch is het belangrijk dat het verbeterplan en de acties 
herkenbaar zijn, dat het ‘ons’ plan wordt.

4. Gebruik het plan van aanpak als richtinggevend voor het verbetertraject, 
probeer samen één richting op te gaan. En bied steeds opnieuw inzicht 
in de stand van zaken van de activiteiten, zodat iedereen betrokken is 
en blijft bij het traject. 

5. Betrek het team actief bij het verbetertraject, zet mensen in hun kracht en 
doe het zoveel mogelijk samen. Deel de zorgen, maar ook de mooie 
momenten. Zorg ervoor dat successen ook echt gevierd worden en laat 
zien dat docenten daar een belangrijke rol in hadden.

6. Neem ouders en leerlingen serieus, luister naar ze en ‘gebruik’ ze om 
verder te verbeteren. Ga in gesprek met ouders en vooral leerlingen om 
van hen te horen of de acties ook als verbeteringen ervaren worden. 
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 LEG DE FOCUS OP DE KWALITEIT 
VAN DE LES EN DE PROFES SIO-
NALITEIT VAN DE DOCENT

Scholen gaan vaak het eerst aan de slag met datgene waar ze het meest van zijn 
geschrokken: de kwaliteit van het onderwijs in de klas. Daarom investeren veel 
scholen in de didactische scholing van hun docenten, in (nieuw) toetsbeleid en in de 
leerlingenzorg. Ook gaan secties meer samen praten over hun opbrengsten en over de 
inhoud van hun onderwijs. Een aantal activiteiten is door vrijwel alle onderzochte 
scholen ingezet om succesvol te verbeteren.

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, 
video-coaching en intervisie.

3. Versterking van het opbrengstgericht overleg in de secties: over 
toetsresultaten, WOLF-analyses 6, doorlopende leerlijnen, 
vakwerkplannen, PDCA-cyclus.

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.

PRAKT I JKLES  4
37
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In deze praktijkles wordt aan de hand van de eerste acht activiteiten gekeken hoe 
scholen (weer) de focus gaan leggen op de kwaliteit van de les en de professionaliteit 
van de docent. De activiteiten negen en tien komen aan bod in praktijkles 5. 

Investeer in didactische professionalisering en in een lerende cultuur
Waar scholen snel en zichtbaar succes mee boeken, is het samen verbeteren van de 
lessen. Scholing helpt om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen rond de 
didactiek in de klas: ‘Er was direct een verplichte nascholing voor iedereen, over het 
didactisch vakmanschap in de klas. Dat was heel intensief, maar leidde wel weer tot 
gesprekken over onderwijs. En in die zin heeft het meteen effect opgeleverd.’ Docenten 
krijgen zo houvast om hun lessen meer kwaliteit te geven en meer didactische 
structuur aan te bieden. Er worden afspraken gemaakt over de opbouw van een goede 
les, waardoor er meer structuur en rust ontstaat. En er wordt meer gestuurd op de 
gemaakte afspraken, waardoor docenten en leerlingen de regels ook gaan naleven en 
er voor iedereen meer duidelijkheid is. Ook wordt gekeken naar de taakgerichtheid 
van de leerlingen: hoe hard werken ze, hoe actief worden ze bij de les betrokken? 

Om te oefenen met de nieuwe afspraken, gaan docenten bij elkaar in de les kijken en 
via collegiale consultatie of tijdens intervisie hun lessen nabespreken. Hierdoor leren 
docenten ook elkaars kwaliteiten kennen en kunnen ze elkaar om ondersteuning 
vragen. Op deze manier ontstaat een meer lerende cultuur, waarin docenten elkaars 
ervaringen delen en elkaar feedback geven: ‘Het meest succesvol was de verandering in 
de klas. De kwaliteit van de lessen werd beter, er kwamen afspraken over het klassen-
management en we gingen elkaar daarin ondersteunen. De deuren gingen open en we 
gingen met elkaar reflecteren op elkaars lessen op basis van video-coaching.’

6 Na de publicatie van de N-termen van het eindexamen kunnen scholen in het computerprogramma 
WOLF een groepsrapportage opvragen. De groepsrapportage vergelijkt de eindexamenresultaten 
van de ingezonden groep leerlingen met die van een landelijke streekproef.
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‘Toen het besef er was dat de lessen niet goed waren, is besloten om daar 
maar mee te beginnen: wat vinden we een goede les, welke afspraken maken 
we? We gingen samen nadenken over wie ben ik, wat wil ik zijn voor de 
leerling, hoe zit mijn les in elkaar? Docenten hebben eerst individueel een 
goede les beschreven en daaruit samen afspraken gemaakt over wat 
schoolbreed belangrijk is. Zo is per team een ‘boekenlegger’ gemaakt met 
afspraken om de lessen te verbeteren: zo zijn onze manieren, hier willen we 
samen voor gaan. Op basis van de boekenlegger hebben we een kijkwijzer 
gemaakt en daarmee naar de lessen gekeken. Toen zagen we dat docenten 
heel hard werkten, maar dat leerlingen vooral consumeerden. Dus gingen 
we zoeken naar een variatie in werkvormen om de leerlingen te activeren. 
Wat wel lastig was, is dat docenten door de beoordeling van de Inspectie een 
deel van hun zelfvertrouwen waren kwijtgeraakt: wat doe ik niet goed? Dat 
hebben we opgepakt door er samen mee aan de slag te gaan. Er kwam een 
ondersteunende cirkel rond de docent en je zag dat het beter ging. Ook 
lesbezoeken hielpen daarbij, elkaar complimenten geven, daar groei je ook 
van. Als bijproduct kreeg je meer teamvorming, samen praten over onderwijs. 
En het werd normaler om bij elkaar binnen te lopen, te praten over hoe je het 
doet in de les.’

Versterk het opbrengstgericht overleg in de sectie
Naast de professionalisering van de docent in zijn rol als leraar in de klas, besteden 
scholen ook veel aandacht aan de professionalisering van het overleg in de sectie. De 
rol en verantwoordelijkheid van de sectie of vakgroep wordt (weer) versterkt en er is 
meer aandacht voor de resultaten en opbrengsten van de sectie. De meerwaarde van 
deze ontwikkeling is dat docenten weer meer praten over de inhoud van het 
onderwijs. Welke doelen zijn belangrijk voor ons vak en hoe gaan we onze leerlingen 
helpen om die doelen te realiseren? Wat betekent dat voor de invulling van de les en 
het gebruik van lesmateriaal? Sectie-overleg maakt het mogelijk om te werken aan de 
afstemming tussen onder- en bovenbouw, zodat de doorlopende leerlijn wordt 
versterkt. Het vraagt om een meer opbrengstgerichte aanpak van doelen stellen, 
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monitoren en verbeteren.7 Om dit te realiseren, moet de sfeer in de sectie wel veilig 
zijn, zodat er ruimte is om in alle openheid met elkaar de resultaten van de sectie te 
bespreken: ‘Wat ik het meest succesvol vind, is de cultuuromslag van een sparende naar 
een sparrende cultuur.’

‘Alle leerlingen willen goede resultaten halen en docenten willen dat eigenlijk 
ook graag. Als je dat weet aan te zwengelen, dan komt er beweging in de 
school.’

‘Er is een verschil tussen ‘roepen dat je een aanspreekcultuur hebt’ en ook 
echt mensen aanspreken, zonder dat je ze afrekent. Echt aanspreken is wel 
moeilijk. Tegelijk is het gesprek wel de basis voor succes en daar leer je zelf 
ook heel veel van.’

Kijk waar inhoudelijke beleidsaanpassingen nodig zijn 
Op allerlei inhoudelijke beleidsterreinen gaan scholen aan de slag met concrete verbeter-
acties. Het gaat dan om het aanscherpen van het toetsbeleid, de leerling begeleiding, de 
determinatie, het PTA en de examentraining. Scholen gaan bewuster om met toetsen, er 
is meer aandacht voor de kwaliteit van de toetsen en de toets constructie. Er ontstaat ook 
meer bewustwording van het belang om te leren en niet alleen goed te zorgen voor de 
leerlingen: ‘Kansen geven is iets anders dan knuffelen: we moeten reële kansen bieden. Het 
was een belangrijke verschuiving van alleen nadruk op zorg, naar de combinatie van zorg 
met resultaat.’ Om dit te realiseren, scherpen de scholen hun determinatie- en toelatings-
criteria aan en verbeteren ze de leerling begeleiding. Ook kijken ze kritischer naar de 
PTA’s. Waar mogelijk worden de PTA’s en de correctiemodellen zwaarder gemaakt. 
Ook worden meer examens verwerkt in het PTA en worden leerlingen eerder en beter 
voorbereid op de schoolexamens. Sommige scholen ontwikkelen ook voor de onder-
bouw een programma van toetsing (PTO) en maken afspraken over de beoordelings-
systematiek in de onderbouw. Daarnaast zorgen protocollen over bijvoorbeeld dyslexie 
voor meer duidelijkheid en eenduidigheid. 

7 Zie voor meer informatie over opbrengstgericht werken de brochures over OGW in het VO: 
‘Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar’ en ‘Opbrengstgericht sturen door de 
schoolleiding’, (Juliette Vermaas 2013, www.schoolaanzet.nl). De brochures staan op de website 
www.projectlerenverbeteren.nl. 
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‘Een andere succesvolle actie is dat we de begeleiding van leerlingen heel 
anders zijn gaan opzetten. We hebben nu een andere manier van leerlingen 
bespreken. Iedereen is er nu van bewust dat dossiers belangrijk zijn. Het 
mentoraat staat nu als een huis, er is structureel overleg en leerlingen worden 
goed gevolgd.’ 

TIPS PRAKTIJKLES 4  

LEG DE FOCUS OP DE KWALITEIT VAN DE LES EN DE PROFESSIONALITEIT 

VAN DE DOCENT  

1. Focus (weer) op het primaire proces. Maak afspraken over wat nu een 
goede les is en doe dat samen, zodat de afspraken ook richtinggevend 
zijn voor iedereen. 

2. Investeer in professionalisering en ontwikkel een gemeenschappelijke 
taal via scholing rond de didactiek. Dat biedt houvast om de lessen meer 
kwaliteit te geven. Zorg ook voor een directe toepassing van de scholing 
in de dagelijkse praktijk.

3. Investeer in lesbezoeken, zowel onderling als door de schoolleiding. Ga 
kijken met een eigen kijkwijzer (gebaseerd op de indicatoren van de 
Inspectie) en met de kritische blik van een externe. En gebruik de 
uitkomsten om met elkaar te praten en van elkaar te leren. 

4. Praat weer en meer samen over onderwijs. Maak de sectie of vakgroep 
verantwoordelijk en laat docenten in sectieverband samen werken aan 
de toetsen en de doorlopende leerlijn. Ontwerp bijvoorbeeld samen een 
examentraining; zo zijn docenten bezig met hun vak, met het examen en 
met het team.

5. Zorg voor een veilige en open aanspreekcultuur, waarin docenten elkaar 
kunnen aanspreken en opbouwende kritiek durven geven. En maak dat 
de basis voor een meer opbrengstgerichte werkwijze van doelen stellen, 
monitoren en verbeteren. 

6. Durf het onderwijs aan te scherpen, ook als het ‘heilige huisjes’ betreft, 
zoals de determinatie- en overgangscriteria. Bied leerlingen weer reële 
kansen en zorg dat ze daar goed bij worden begeleid. 





 STUUR DUIDELIJK AAN, 
MAAR GEEF OOK VERTROUWEN

Het goed aansturen van docenten is een uitdaging voor schoolleiders. Docenten zijn 
vaak gewend om eigen baas te zijn vanuit hun eigen professionaliteit. Ingrijpen in 
deze professionele ruimte kan leiden tot weerstand bij docenten. Tegelijkertijd laat 
praktijkles 1 zien dat het onvoldoende aansturen en het ontbreken van gezamenlijk 
overleg belangrijke oorzaken zijn van slechtere resultaten bij scholen. De vraag is hoe 
een schoolleider, samen met de teamleiders, een goede balans kan vinden tussen het 
aansturen en aanspreken van docenten en het geven van ruimte en vertrouwen.

Zorg voor een heldere verdeling van verantwoordelijkheden
Om goed te kunnen sturen op de resultaten van de school, is een heldere organisatie 
belangrijk: hoe is de taakverdeling, waar liggen de verantwoordelijkheden, wie stuurt 
wie of wat aan? Deze vragen kunnen lang niet altijd duidelijk beantwoord worden. 
Vooral de positie van de teamleider is vaak niet helder.8 Scholen die moeten 
verbeteren, ervaren dat teamleiders een fundamentele rol spelen in het verbeterproces. 
Ze kiezen ervoor om de teamleiders meer in stelling te brengen. Vaak worden ze 
minder belast met de dagelijkse organisatie en de leerlingenzorg en worden ze 
verantwoordelijk voor de visie van het team en de aansturing van docenten. Ook de 
sectievoorzitters worden meer naar voren geschoven en verantwoordelijk voor de 
inhoud van het vak en het sectie-overleg. Deze taakverdeling leidt ertoe dat de lijnen 
korter en helderder zijn en er tegelijk meer gestuurd kan worden. Dit gaat niet altijd 
automatisch: ‘Het was even zoeken naar de invulling van onze nieuwe rol. Het was ook 
wennen voor docenten; sommige dingen werden eerst beleefd als een inmenging in hun 
eigen zaken.’

8 Zie voor meer informatie over dit onderwerp de brochure ‘Middenmanagement in positie’ 
(Arie Olthof, 2013) van project Leren verbeteren. De brochure staat op de website 
www.projectlerenverbeteren.nl. 

PRAKT I JKLES  5
43
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‘De juiste verantwoordelijkheid op de juiste plek leggen, dat is een grote 
omslag geweest. Docenten wilden zich altijd met alles bemoeien. Nu zijn de 
lijnen helder en is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. De directie is 
nu kleiner en de verantwoordelijkheid van de teamleider is groter. Docenten 
zijn meer verantwoordelijk voor de leerling en zijn gedrag, waardoor ze 
leerlingen minder snel naar de teamleider sturen. Ik krijg nu alleen nog echte 
problemen op mijn bord, daardoor ontstaat ook een stukje rust.’

Ga meer aanspreken en aansturen
De teamleiders en sectievoorzitters spelen een belangrijke rol bij het versterken van 
het gesprek over onderwijs en opbrengsten. De teamleiders kunnen dit doen via de 
lijn van de lesbezoeken en het monitoren van de resultaten van het team; de 
sectievoorzitters via het sectie-overleg en de toetsresultaten. Succesvol verbeteren 
vraagt ook om ander leiderschap van de schoolleider: minder op inhoud en details en 
meer op kaders en processen. Dat betekent ook meer eisen stellen aan docenten, ze 
houden aan afspraken en ze aanspreken op resultaten: ‘Het is nu meer mijn taak om 
collega’s aan te spreken en eisen te stellen, maar ook om ze te prikkelen. Mensen 
verwachten ook dat je dat doet.’ Om effectief te kunnen sturen, is het wel belangrijk 
dat de schoolleiding en de teamleiders samen op één lijn zitten, zodat iedere docent 
ook op dezelfde manier wordt aangesproken. Als dat niet zo is, dan roept dat irritatie 
op bij docenten, zeker als de manier van kijken leidt tot een verschillende manier van 
beoordelen.  

‘Ik ben meer top-down gaan sturen. Je hebt iets te realiseren en daar moet je 
mensen ook op aanspreken, afdwingen, daar ben je de directeur voor. Maar 
je moet ook faciliteren: wat heb je nodig om tot betere resultaten te komen met 
leerlingen? Het werd geaccepteerd omdat men het ook gemist had, er was 
behoefte aan meer sturing en duidelijkheid. En men vond het ook prettig dat 
er meer belangstelling was voor wat men aan het doen was en nodig had.’

Geef ruimte en vertrouwen
Om met succes docenten aan te spreken op hun functioneren, is een goede sfeer een 
belangrijke randvoorwaarde. Docenten geven aan dat ze vooral vertrouwen hebben in 
iemand die hen ook dat vertrouwen geeft. Die mensen de energie geeft om een extra 
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stapje te zetten. En die zonder de problematiek te onderschatten probeert te 
relativeren en de mensen achter de resultaten blijft zien: ‘Je moet steeds zoeken naar de 
balans tussen energie vragen en energie geven. En goed voeling houden met iedereen, dat is 
een soort ventiel voor de druk die je op mensen legt.’ Als de schoolleiding onvoldoende 
oog heeft voor de sfeer en veerkracht van docenten, dan bestaat het gevaar dat de 
schoolleiding soms te ver voor de fanfare uitloopt. Ook kan het zijn dat de directie 
onvoldoende beseft hoe bepaalde beslissingen of uitspraken overkomen bij het 
personeel. Dat kan leiden tot weerstand of onbegrip en kan het verbetertraject 
vertragen. 

‘De vorige schoolleiding wist zich geen raad met het oordeel en legde de 
schuld bij de docenten. Ze sloegen de verkeerde toon aan. Docenten werden 
geschoffeerd en continu gecontroleerd, waardoor docenten zich opgejaagd 
wild voelden. Het leidde tot grote spanningen in het team. Er is toen een 
interim gekomen en die verandering is cruciaal geweest. Het heeft een stukje 
nuchterheid en vrolijkheid in de school gebracht. De interim was recht door 
zee maar wel positief, was duidelijk, had een luisterend oor voor iedereen, 
maar durfde je ook aan te spreken. We werden weer serieus genomen.’

Durf beslissingen te nemen ten aanzien van het personeelsbeleid
Docenten aanspreken op hun verantwoordelijkheden en hun resultaten, betekent ook 
investeren in het personeelsbeleid. Niet iedereen kan omgaan met de nieuwe eisen en 
afspraken. Sommige docenten hebben naast scholing wellicht ook interne coaching 
nodig. Het kan ook zijn dat er minder positieve maatregelen genomen moeten 
worden. Immers, de school kan ook zwak zijn geworden door de aanwezigheid van 
zwakkere docenten. Het is belangrijk dat de schoolleiding daar naar kijkt: kunnen we 
met deze mensen de wedstrijd winnen? Vooral docenten vinden het belangrijk dat de 
schoolleiding indien nodig ook durft in te grijpen: ‘De schoolleiding moet het 
vertrouwen hebben dat je het samen gaat redden. Als dat niet lukt, dan moeten ze ook 
beslissingen durven nemen. Je moet elkaar niet blijven pamperen.’ Het is niet altijd 
makkelijk om die beslissingen te nemen. Vaak is er een onderliggende sympathie voor 
collega’s, ook al is bekend dat iemand het niet goed doet. Een meer professionele 
gesprekkencyclus is een belangrijk instrument om de schoolleiding hierin te onder-
steunen. Het helpt docenten om zich verder te ontwikkelen en het helpt de school 
waar nodig bij de dossiervorming. Ook het aannemen van nieuwe collega’s kan helpen 
om de oude cultuur wat op te schudden en ruimte te geven aan nieuwe ideeën.
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‘We hebben diverse personeelsinterventies moeten doen, dat was echt 
noodzakelijk. Het leidde eerst tot heel veel onrust, omdat er ook iconen bij 
zaten die geliefd waren bij leerlingen. We konden de redenen ook niet altijd 
goed uitleggen of naar buiten brengen. Tegelijkertijd leidde dit bij de rest van 
de docenten tot veel vertrouwen in de schoolleiding.’

TIPS PRAKTIJKLES 5 

STUUR DUIDELIJK AAN, MAAR GEEF OOK VERTROUWEN!

1. Kijk goed kijken naar de organisatie van de schoolleiding: waar liggen 
de verantwoordelijkheden, wie stuurt wat, is iedereen zich daar van 
bewust? Kijk wat er nodig is om de juiste verantwoordelijkheid op de 
juiste plek te leggen. 

2. Teamleiders zijn een fundamentele groep voor het succes van het 
verbetertraject. Dus zorg dat ze samen een sterke groep vormen en 
investeer in hun ontwikkeling. 

3. Investeer in duidelijkheid, regels, procedures en zorg dat deze ook 
nageleefd worden. Dat betekent meer sturen op afspraken en docenten 
daar ook op aanspreken. Zorg daarbij voor eenheid in de aanpak en 
sturing, zodat het verhaal bij iedereen hetzelfde is. 

4. Zorg voor een positieve sfeer en geef vertrouwen en energie aan de 
mensen die aan de slag willen. Geef ze de ruimte om hun 
verantwoordelijkheid te pakken.

5. Blijf als directie goed voelen hoe dingen aan komen bij het personeel. 
Vraag om feedback en sta open voor kritiek. Heb voldoende aandacht 
voor de teamspirit, want het verbetertraject vraagt veel energie en 
veerkracht van iedereen.

6. Durf stappen te zetten en van bovenaf keuzes te maken. De Inspectie 
creëert een momentum waardoor besluiten genomen kunnen worden die 
daarvoor niet makkelijk waren. 
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 ZORG VOOR EEN KRITISCHE 
SPIEGEL EN EEN GOEDE BORGING

Aan het eind van een succesvol verbetertraject staat de school voor een moeilijke 
opdracht: hoe kan de school de ingezette verbeteringen goed vasthouden? Als het weer 
wat beter gaat met de school, dan bestaat het gevaar dat alles weer wat losser wordt. 
Enerzijds is het goed dat de druk er even af kan, maar anderzijds merken scholen dat 
de verbeteringen vaak nog niet voldoende zijn ingesleten om het helemaal los te laten. 
Wat kan helpen is het organiseren van een kritische spiegel die meekijkt of de 
verbeteringen al voldoende geborgd zijn in de school.9 Andere mogelijke hulp-
middelen zijn het invoeren van meer opbrengstgericht werken en het blijven 
investeren in de lerende cultuur.

Zorg voor een kritische spiegel
Scholen die midden in het verbetertraject zitten, zijn soms even het overzicht kwijt. 
Wat is er al succesvol gerealiseerd en welke eindjes liggen nog open? Soms is het ook 
een eenzaam en zwaar traject voor de schoolleiding, vooral als er moeilijke beslis-
singen genomen moeten worden. Het kan helpen om een externe partij te vragen 
om de schoolleiding in dit proces te ondersteunen. Scholen die meedoen aan Leren 
verbeteren maken gebruik van een externe adviseur (vanuit het project) die de school 
in het verbeterproces begeleidt. Zo’n procesbegeleider biedt handvatten en een 
duidelijke structuur om het verbetertraject aan te pakken. Ook kan een procesbegelei-
der de scholen meer inhoudelijk ondersteunen, bijvoorbeeld rond de didactische 
scholing van docenten of het coachen van teamleiders. Het voordeel van een proces-
begeleider is dat hij of zij ervaring heeft bij andere scholen en vanuit die expertise de 
school een spiegel kan voorhouden: ‘Fijn dat je in zo’n proces iemand hebt die hier 
ervaring mee heeft en je  kan laten zien dat je op de goede weg zit.’

9 Leren verbeteren biedt (zeer) zwakke scholen een kritische spiegel in de vorm van een adviseur of 
externe audit. Zie de website www.projectlerenverbeteren.nl voor een overzicht van de kosten en 
alle ondersteuningsmogelijkheden. 

PRAKT I JKLES  6
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‘Een procesmanager van buiten vind ik erg goed. Je hoeft het dan niet alleen 
te doen, je hebt een kritische gesprekspartner die jou scherp houdt. Dan moet 
je als school ook wel een open houding hebben om daar wat mee te doen en 
de adviezen serieus nemen.’

‘Ik was er niet zo snel uitgekomen als we het niet zo procesmatig hadden 
aangepakt met de ondersteuning van een externe procesbegeleider, iemand 
die een duidelijke structuur aanreikt. Van hem heb ik geleerd om stappen 
continu te benoemen, te kijken wie erbij betrokken zijn en een deadline aan 
acties te koppelen. Het leidde al snel tot afspraak = afspraak en tot een grote 
hoeveelheid werk die daadwerkelijk verzet is.’

Een andere manier om vreemde ogen mee te laten kijken, is het inzetten van een 
externe audit. Een audit laat zien wat er aan de hand is, of de school op de goede 
weg zit en waar nog verbeterpunten liggen. Voor de schoolleiding biedt de audit een 
goed sturingsinstrument en een goede basis voor het verbeterplan. Een audit maakt 
iedereen ook (opnieuw) bewust van de noodzaak om aan de slag te gaan of te blijven, 
vooral als de resultaten van de audit op een goede manier worden gepresenteerd. 

‘De tussentijdse audit was een zeer goede actie. Het liet zien dat er wel 
degelijk ontwikkeling zichtbaar was. Dat gaf iedereen een positief gevoel, we 
zijn op de goede weg.’

‘De auditoren gaven de resultaten zeer duidelijk terug en kregen daardoor het 
vertrouwen van het personeel. Het was een bevestiging van wat wij ook al 
hadden aangekaart: je komt er niet met kleine veranderingen, we moeten 
zaken echt structureel aanpassen.’

Tot slot noemen scholen ook de Inspectie als belangrijke spiegel voor het functioneren 
van de school. Ze zien de inspecteurs als medestanders en zoeken bewust contact om 
ze te raadplegen of om het verbeterproces te monitoren: ‘We hebben veel steun gehad 
aan de Inspectie, dat was onze bondgenoot, kritisch maar ook behulpzaam’. Soms hebben 
docenten ook behoefte aan een reflectie van de inspecteur op het oordeel: ‘Er wordt 
ons verteld dat we het niet goed doen, maar er wordt niet gezegd hoe het dan wel moet.’ 
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In de meeste gevallen is de inspecteur ook bereid om de school daarin te 
ondersteunen. Soms ook brengt de inspecteur de school in contact met andere 
scholen die dezelfde ervaringen hebben gehad, zodat ze van elkaar kunnen leren.    

Borg de veranderingen systematisch
Hoe kan de school de veranderingen goed borgen? Voor veel scholen is dat een lastige 
zoektocht. Er worden nieuwe procedures bedacht en formats gemaakt, maar de 
inbedding in de dagelijkse lespraktijk kost tijd: ‘Hoe houd je de aandacht en energie 
vast, hoe zorg je voor borging, voor blijvende ontwikkeling?’ Scholen noemen drie 
manieren om de verbeteringen te borgen.

SCHOLEN BORGEN HUN VERBETERINGEN DOOR:

kk meer opbrengstgericht te werken;
kk de professionalisering van docenten;
kk de visie en aansturing van de schoolleiding.

Scholen vinden het meer opbrengstgericht werken de beste waarborg voor het 
vasthouden van de verbeteringen. Opbrengstgericht werken betekent dat iedereen in 
de school meer stuurt op resultaten via een vaste cyclus van doelen stellen, uitvoering, 
monitoring en aanpassing.10 Deze stappen liggen vast in de jaarkalender, evenals de 
sectie-overleggen, teamoverleggen en functioneringsgesprekken. Veel scholen gaan zelf 
informatie verzamelen, zodat ze op tijd kunnen bijsturen: ‘We hebben een eigen systeem 
om de resultaten te monitoren en kunnen  nu ieder resultaat binnen een week op tafel 
hebben. Hierdoor kunnen we nu veel sneller de vinger op de zere plek leggen.’ Op 
vastgelegde momenten worden de resultaten gemonitord en wordt gekeken of de 
afspraken zijn nagekomen en de doelen zijn behaald: ‘Blijvende aandacht en blijvende 
monitoring is cruciaal: werkt het wat we hebben bedacht en zo niet, dan aanpassen.’ Vaak 
zijn de opbrengsten, naast lesbezoeken en leerling-enquêtes, ook een vast onderdeel 
van de functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

10 In de brochures over opbrengstgericht werken (J. Vermaas, zie www.schoolaanzet.nl) wordt de 
volgende definitie van opbrengstgericht werken gehanteerd: Docenten/secties buigen zich 
regelmatig over de vraag wat de resultaten zeggen over de leerlingen en over het onderwijs en 
gebruiken de conclusies om hun aanpak gericht te verbeteren.
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‘De schoolleiding heeft besloten om wekelijks om de tafel te zitten om te kijken 
of we op koers zitten. Hierdoor weten teamleiders en docenten veel sneller 
hoe leerlingen het doen, we zitten er steeds bovenop. Dat is ook geborgd in 
onze jaarplanner.’

Naast opbrengstgericht werken is ook het investeren in de professionalisering van 
docenten belangrijk voor de borging van de verbeteringen. Het gaat dan om het 
begeleiden van beginnende docenten, het invoeren en professionaliseren van de 
gesprekcyclus, het blijven uitvoeren en bespreken van lesbezoeken, het leren. Veel 
scholen proberen de lerende cultuur te stimuleren door intervisie systematisch in te 
bedden in de jaarkalender: ‘We proberen de PDCA-cyclus met elkaar te doorleven, zodat 
het een tweede natuur wordt. Steeds weer reflecteren op onszelf aan de hand van 
lesbezoeken en de leerling-resultaten.’ 

‘We doen nog steeds veel lesbezoeken en zetten de uitkomsten daarvan op de 
agenda voor de teamvergadering. In de secties proberen we actief goede 
voorbeelden te doelen. We denken samen na over de visie of lezen samen 
een boek. En docenten voeren samen POP-gesprekken.’

Tot slot vraagt een goede borging van verbeteringen om een duidelijke visie en 
aansturing van de schoolleiding. Het is belangrijk om niet te stoppen met 
verbeteren als de school weer voldoende scoort, maar om de focus vast te houden.  
Dat is niet altijd makkelijk. Als de druk er af is, kan dat negatief zijn voor de 
motivatie om door te gaan met de verbeteringen. Wat kan helpen is als schoolleiding 
uit te stralen dat de school nog beter kan en wil worden, door te blijven zoeken naar 
nieuwe uitdagingen: ‘We willen nu bij de beste 25% van Nederland horen en blijven dus 
kijken wat we nog kunnen doen om voorop te blijven lopen.’ Daarnaast vraagt het van de 
schoolleiding om steeds alert te blijven op de ontwikkelingen, het continu te volgen 
en iedereen aan te blijven spreken op de eigen opbrengsten: ‘Je moet blijven praten, 
grenzen stellen, herhalen wat je van mensen verwacht.’
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‘De vakgroepen zijn gerichter bezig met hun resultaten. Er zijn meer 
vakgroep-overleggen ingepland de teamleider zit ook bij die overleggen. 
Iedere vakgroep-voorzitter krijgt punten toegestuurd voor de agenda en er 
wordt ook gestuurd op de uitspraken over die agendapunten. Dus de 
vrijblijvendheid van vakgroepen is er van af.’

TIPS PRAKTIJKLES 6 

ZORG VOOR EEN KRITISCHE SPIEGEL EN EEN GOEDE BORGING!

1. Wees voorbereid op een zware tijd. De goede sfeer in de school kan 
tijdelijk kwijt zijn en het verbeterproces kan soms eenzaam zijn. Probeer 
te focussen op de mensen die de veranderingen een goed idee vinden 
en die samen dezelfde kant op willen gaan.

2. Zorg voor een kritische spiegel. Laat iemand mee kijken hoe het anders 
kan. Maak gebruik van een adviseur of externe audit. De uitkomst kan 
hard zijn, maar iedereen leert er veel van. 

3. Wees niet te bang om hulp te vragen. Er zijn heel veel mensen die willen 
helpen, zoek die op! Ga op bezoek bij andere scholen en sta open voor 
andere aanpakken. Zoek ook contact met de Inspectie om te sparren en 
alle vragen en knelpunten op tafel te leggen.

4. Zorg voor een goede borging van de verbeteringen in procedures, 
afspraken, teamplannen en de jaarplanning. Laat acties en afspraken 
steeds weer terugkomen, anders verwaterd het. Gebruik daarvoor de 
cyclus van opbrengstgericht werken: doelen stellen, uitvoeren, monitoren 
en bijstellen.  

5. Blijf ook investeren in de ontwikkeling van mensen. Blijf tijd inruimen 
voor lesbezoeken, intervisie en scholing en houd het gesprek over 
onderwijs en ontwikkeling steeds op de agenda.  

6. Laat de teugels niet te snel vieren als het beter gaat. Laat het proces niet 
los, maar blijf sturen en eisen stellen. Blijf het accent houden op scholing 
en ontwikkeling en op de resultaten.  
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 Deel 2  
Effecten, succes factoren 
en sturingsknoppen
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 EFFECTEN EN KNELPUNTEN VAN 
SUCCESVOL VERBETEREN 

‘We zijn er absoluut beter van geworden van het oordeel. Maar het heeft ook 
veel energie gekost: is het dat waard geweest? Dat is dubbel. We hebben ook 
twee rotjaren gehad: hard moeten werken, wisselingen in het MT, veel stress 
en gejaagdheid, zware gesprekken met ouders. Dus het is niet iets wat ik nog 
een keer zou willen meemaken. Tegelijk legitimeert het wel dat je harde 
maatregelen kan nemen. En ik zie nu wel betere lessen, betere toetsen en 
betrokken mensen.’

De scholen die aan deze brochure hebben meegewerkt, hebben de resultaten en 
processen inmiddels weer op orde. Dat ging niet altijd gemakkelijk en heeft veel 
werk, tijd, energie en onrust gekost. Ondanks de zware tijd vinden ze achteraf 
allemaal dat het negatieve oordeel van de Inspectie ze veel goeds heeft gebracht. 
Niet alleen zijn de resultaten weer goed en is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd, 
maar ook is er een meer professionele en lerende cultuur in de scholen ontstaan. 
Docenten zijn weer meer een team, de secties hebben een sterkere rol gekregen 
(en die ook goed opgepakt) en er is structureel beter zicht op hoe het gaat met de 
leerlingen. Naast de positieve effecten, noemen de scholen ook enkele knelpunten. 
Want het is niet zo dat voldoende resultaten ook betekenen dat de school geheel uit 
de gevarenzone is. Sommige veranderingen zijn taai en kosten meer tijd dan gedacht. 
En de borging van de verbeteringen is soms lastig. In dit laatste hoofdstuk worden de 
effecten en knelpunten beschreven. 
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De effecten
Hoewel de scholen in eerste instantie niet blij waren met het oordeel van de Inspectie, 
zijn ze er achteraf wel tevreden mee. Ze geven aan dat ze er een betere school van zijn 
geworden en dat iedereen nu anders in zijn werk staat: ‘Het verbetertraject was echt een 
verrijking, we hebben heel veel van elkaar geleerd.’ Voor veel scholen kwam het op het 
juiste moment en was het oordeel echt nodig om te kunnen veranderen: ‘We hadden 
het idee dat we het wel goed deden. We hadden ons nooit gerealiseerd dat er zoveel te 
verbeteren viel.’ De scholen zien diverse concrete effecten van het verbetertraject. 

DE BELANGRIJKSTE EFFECTEN VAN HET VERBETERTRAJECT:

kk Rust in de school.
kk Betere docenten.
kk Betere schoolleiders.
kk Beter onderwijs.
kk Professionele cultuur.

Wat iedereen een verademing vindt, is dat er weer rust in de school heerst. Er is meer 
duidelijkheid in afspraken en processen, waardoor iedereen weet wat ze van elkaar 
kunnen verwachten. Er is meer eenheid richting de leerlingen en daardoor meer rust 
en orde in de les. De helderheid in de taakverdeling draagt daar ook aan bij. 

‘Er is meer rust in de school. Vroeger deden we de dingen vaak ‘houtje-
touwtje’, nu zijn er meer afspraken en is er meer structuur. De 
schoolorganisatie is nu beter georganiseerd, waardoor randvoorwaarden 
voor docenten nu beter zijn. Die duidelijkheid leidt ook tot meer rust in de 
klassen. Daarnaast zorgen de nieuwe inrichting van de kantine en de nieuwe 
locatie van de kluisjes ook voor fysieke rust in de school.’

De scholen hebben veel geïnvesteerd in de aanname van nieuwe, bevoegde docenten 
en in de ontwikkeling van de zittende docenten. Er is meer zicht op wat er geleerd 
moet worden, docenten en leerlingen zijn taakgerichter en er is meer aandacht voor 
differentiatie en activerende didactiek. Docenten zijn zich bewuster van het werken 
met resultaten en daardoor ook meer eigenaar geworden van het leren in de klas. De 
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methode is niet meer altijd leidend: docenten kijken naar wat ze de leerling willen 
leren en hoe ze de methode daarbij in kunnen zetten.

‘Ik heb wel het idee dat wij als docenten beter zijn geworden. We kennen de 
examens en het eindniveau goed, we schatten het niveau van onze leerlingen 
beter in en we maken betere toetsen. Vroeger legden we teveel nadruk op hoe 
moeilijk het wel niet allemaal was, we waren een soort boeman. Nu proberen 
we leerlingen juist meer vertrouwen in zichzelf te geven.’

‘De focus op de activiteit van de leerling, dat heeft veel veranderd. Vroeger 
werd bij de beoordeling puur gekeken naar docentkenmerken, nu is het 
kernpunt: ben jij in staat om de leerling aan het werk te krijgen? Dat is de 
grootste verandering en ook het meest effectief.’

Ook de schoolleiders zijn gegroeid. Ze zien het nu sneller als lessen niet goed zijn en 
maken dat ook bespreekbaar met de docenten. Daarnaast worden er duidelijke kaders 
gegeven en wordt er meer gestuurd op afspraken. Er is een meer opbrengstgerichte 
werkwijze die door de schoolleiding wordt aangestuurd en gemonitord via de PDCA-
cyclus en de jaarkalender.

‘De schoolleiding eist meer en spreekt ons daarop aan, maar geeft ook 
complimenten en is toegankelijk voor feedback. De sfeer is goed, daardoor 
wordt het aanspreken ook geaccepteerd. Ik ben blij dat er duidelijkheid en 
sturing is. Daardoor zijn we ook richting leerlingen meer eisend geworden.’

Onderwijsinhoudelijk hebben de verbeteringen geleid tot een betere begeleiding van 
de leerlingen, van binnenkomst tot eindexamen. De determinatiecriteria zijn 
aangescherpt, waardoor leerlingen eerder op de juiste plaats zitten. Er is ook meer 
overleg met basisscholen over de plaatsing van leerlingen. Er is geïnvesteerd in betere 
toetsen en er is meer afstemming tussen onder- en bovenbouw over de doorlopende 
leerlijn. Het mentoraat is versterkt waardoor leerlingen goed gevolgd worden. 

Het verbetertraject heeft op veel scholen ertoe geleid dat de sfeer en cultuur in de 
school zijn verbeterd. Docenten zijn weer meer een team geworden, er wordt minder 
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gemopperd en er is een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid: ‘Iedereen zat op 
zijn eigen eilandje en door alle interventies zijn we meer als team gaan werken.’ Ook de 
communicatie tussen docenten en schoolleiding is beter geworden. De rol van de 
vakgroepen/secties is versterkt en docenten praten daardoor weer vaker over 
onderwijs. Op alle niveaus in de school is men meer bewust van het belang en het 
gebruik van resultaten. De verbeterde sfeer leidt ertoe dat docenten zich kwetsbaar 
durven op te stellen en samen kijken naar hun eigen bijdrage aan de resultaten: 
‘Wat beter gaat is elkaar aanspreken. Niet sparen, maar sparren.’

‘Er is nu meer empathie in de school, de cultuur onderling tussen docenten is 
veranderd: van ego centraal, naar samen. Dat is echt een omdraai. Nu 
zoeken mensen elkaar op in een klein groepje om iets samen op te pakken. 
Dat werd vroeger door individuen opgepakt. Mensen die gebleven zijn, zijn 
ook mensen die willen verbeteren en het samen oppakken, er is vertrouwen in 
elkaar, ze zijn met elkaar in gesprek over de verbeteringen die ze zien. Het is 
nu een fijner docententeam met een hogere betrokkenheid en een hoge 
opkomst met studiedagen. De wil om er te zijn is er altijd.’

De knelpunten
Ondanks alle verbeteringen zijn de scholen naar eigen zeggen nog niet uit de 
gevarenzone. Het blijft lastig om de verbetering goed vast te houden. De scholen 
volgen de ontwikkelingen nu beter en zijn alert, maar soms is het moeilijk om vol te 
houden en gaat de scherpte er een beetje af: ‘Door de waan van de dag liggen sommige 
zaken weer op een lager pitje. Dat kan gevaarlijk zijn. Borging is een valkuil, want het is 
nog niet voldoende ingesleten, het is nog geen automatisme.’ De scholen noemen diverse 
knelpunten die soms moeilijk te veranderen of vast te houden zijn.

DE BELANGRIJKSTE KNELPUNTEN IN HET VERBETERTRAJECT:

kk Didactisch handelen. 
kk Lesbezoek en intervisie. 
kk Personeelsbeleid. 
kk Rol van de teamleiders.
kk Cultuur. 
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Het lukt docenten niet altijd om het nieuwe didactische handelen ook vast te 
houden. Vooral ten aanzien van de activerende didactiek en differentiatie kan soms 
nog een slag gemaakt worden. Hierdoor zijn nog niet alle lessen van voldoende 
kwaliteit. Lesbezoeken en intervisie gebeuren soms nog te vrijblijvend of vindt weer 
minder structureel plaats. Scholen merken ook dat niet alle docenten mee kunnen 
met de veranderingen. Soms is dat vanuit weerstand, soms door dat de kwaliteit 
onvoldoende is. Daarnaast hebben nieuwe docenten het verbetertraject niet mee-
gemaakt, waardoor ze niet altijd alert zijn of onvoldoende op de hoogte zijn van de 
afspraken. Dit alles vraagt veel aandacht van het personeelsbeleid. Voor veel 
teamleiders blijft het zoeken naar de invulling van de eigen rol. Soms is de nieuwe 
teamindeling wat gekunsteld en de aanpak van de teamleiders verschillend. Ook kan 
de communicatie en afstemming soms nog beter. De cultuur is in veel scholen 
verbeterd, maar dat kost wel tijd. Door ingesleten patronen is het soms moeilijk om 
vast te houden aan de nieuwe afspraken. Ook het elkaar aanspreken blijft lastig. 

‘We zijn nu wel weer wat minder scherp, het gaat stiekem weer wat meer op 
automatische piloot en daar moeten we echt voor oppassen. Differentiatie 
blijft een worsteling in de klas. Daar kunnen we nog een slag in maken. En al 
die lesbezoeken waren niet altijd prettig, maar het blijft wel nodig. Dat vindt 
nu weer te weinig plaats en alleen door de teamleiders, terwijl bezoek door 
collega’s veel prettiger is, daar leer je veel van.’





  DE SUCCESFACTOREN OM 
BLIJVEND TE VERBETEREN: 
DRIE SCHOLEN KIJKEN TERUG

Voor het eerste onderzoek naar succesvolle verbeteracties van (zeer) zwakke scholen 
(in 2010) zijn gesprekken gevoerd met verschillende scholen. Aan de schoolleiders van 
drie van deze scholen is gevraagd wat volgens hen de belangrijkste succesfactoren zijn 
geweest om de verbetering uit 2010 ook vast te houden. 

SUCCESFACTOREN OM BLIJVEND TE VERBETEREN: 

kk Creëer professioneel eigenaarschap. 
kk Wees samen verantwoordelijk.
kk Stel meer eisen.
kk Wees duidelijk waar de school naar toe wil.
kk Zorg voor een goede gesprekscyclus.
kk Blijf de focus vasthouden.

‘DE SLAGER KEURT NIET MEER ZIJN EIGEN VLEES.’

‘Wat ons geholpen heeft om het succes vast te houden, is dat we de mensen 
eigenaar hebben gemaakt van hun opbrengsten. Er ontstond een bewust-
wordingsproces van meten en verantwoorden: we doen niet zo maar wat, 
maar met een bepaalde reden. We hebben de verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs teruggelegd in de vakgroepen: wat willen we nu bereiken en doen 
we dat? En dan pas toetsen maken die daar bij aansluiten. De verantwoorde-
lijkheid voor de kwaliteit van de toetsen hebben we bij het examenbureau 
gelegd. Zij bekijken kritisch de resultaten van docenten en vakgroepen en 
kijken ook kritisch naar de toetsen en naar de kwaliteit van het onderwijs-
programma. Dus de verzorging en de toetsing van het onderwijs zijn 
losgekoppeld: het is nu teamwork op vakgroep-niveau, maar de slager keurt 
niet meer zijn eigen vlees. We proberen dus op alle niveaus in de school de 
verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort en daar goede afspraken over 
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te maken. Maar daarmee ben je er nog niet. Je moet echt constant monitoren: 
doet iedereen ook wat we hebben afgesproken? Je moet het kwaliteitsproces 
cyclisch opbouwen en daar op sturen, niet afwachten. Het gaat om cultuur-
verandering en daar moet je ook op investeren als management: het gesprek 
aangaan waarom mensen zich niet aan afspraken houden, dat bespreekbaar 
maken.’

‘KANSEN BIEDEN IS IETS ANDERS DAN ZORG.’ 

‘Ons uitgangspunt is dat je met elkaar verantwoordelijk bent. Dat betekent 
taken samen oppakken en samen leren van zaken die niet goed zijn 
gegaan. Dat voorkomt verwijten en ‘over de schutting gedrag’. Intake-
gesprekken met nieuwe leerlingen doen we gezamenlijk, daar is iedereen 
bij betrokken. Ook heeft iedereen scholing gehad om gesprekken te voeren 
met ouders. Iedereen doet mee en we zien daarin ook echt een verschil, het 
is een gezamenlijke aanpak. We merken ook bij leerlingen meer verbonden-
heid. Bij bespreek avonden moeten leerlingen meekomen met hun ouders:  
jij moet uitleggen waarom jij een onvoldoende hebt. Daar hoort de 
verantwoordelijkheid thuis. In de onderbouw worden leerlingen minder 
gepamperd en er zijn minder herkansingsmogelijkheden. De determinatie-
criteria zijn aangescherpt en dit stemmen we ook duidelijk af met de basis-
scholen en ouders: kansen bieden is iets anders dan zorg. We blijven steeds 
alert op hoe we les geven, want een goede naam groeit langzaam maar 
een slechte naam kan door één verkeerde actie. Daarom blijven we kijken 
hoe het gaat en stellen we samen steeds weer nieuwe aandachtspunten vast. 
Anders verslapt de aandacht. Daarbij gaan we steeds uit van de eigen 
kracht van mensen: versterk wat je goed doet en pak 1 of 2 items die beter 
kunnen. Zo blijft het behapbaar. Het is wel een grote klus en het gaat in 
kleine stapjes. Dat is soms frustrerend, maar ook gerust stellend: echt 
veranderen kost tijd en die tijd moet je je ook gunnen.’
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‘JE KAN NIET ZEILEN OP DE WIND VAN GISTEREN.’ 

‘We hebben een heel basaal en effectief plan opgesteld om onze vier kern-
kwaliteiten te realiseren. Alles wat we doen moet passen binnen het realiseren 
van die kernkwaliteiten. We hebben de kernkwaliteiten vertaald naar concrete 
acties per jaar op sectie en afdelingsniveau, dus heel smart werken en elkaar 
daar scherp op te houden. Hierdoor is duidelijk waar we naar toe willen en 
die duidelijkheid leidt er ook toe dat mensen in andere stand komen te staan. 
We hebben alle moeite gedaan om het plan goed te presenteren. En de 
afdelingsleiders met afdelingen en conrectoren met secties pakken hier ook 
steeds op terug. De aansturing van docenten wordt langzaam wat minder 
directief. We blijven sturen en monitoren, maar we gaan wel naar meer 
professioneel eigenaarschap. Daarin proberen we zelf het goede voorbeeld 
te geven: vertrouwen geven, ruimte geven, minder strak plannen, meer sturen 
op resultaten dan op structuur. Die professionele cultuur houden we scherp 
door onze gesprekscyclus. We voeren ontwikkelgesprekken met docenten, 
maar ook met secties over de toetsen, intervisie, feedback en doorlopende 
leerlijnen. We werken met duidelijke kijkwijzers op basis van de competenties 
uit de Wet BIO en we gebruiken 360-graden feedback, het bekwaamheids-
dossier en de resultaten. Het is helder waar we naar kijken en iedereen is 
inmiddels ook gewend om beoordeeld te worden. We besteden ook bewust 
veel aandacht aan de begeleiding van nieuwe docenten, zodat ze goed 
integreren in de nieuwe organisatie. We hebben ongelofelijk hard gewerkt en 
kijk met veel voldoening terug, want het gaat heel goed met de school. 
Docenten en team zitten ook in een flow. We zijn nu heel steady wat betreft 
de resultaten, maar we gaan niet achterover leunen, je moet alert blijven. We 
proberen nu te letten op zelfgenoegzaamheid, want je kan niet zeilen op de 
wind van gisteren.’ 
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 STURINGSKNOPPEN VOOR 
BESTUURDERS VAN (ZEER) ZWAKKE 
SCHOLEN EN RISICOSCHOLEN

Succesvol verbeteren vraagt om actieve sturing en betrokkenheid vanuit het (College 
van) bestuur. Scholen hebben baat bij een kritische en professioneel bestuur dat 
meedenkt, maar ook (financiële) ruimte en steun biedt om beslissingen te nemen: 
‘Het is belangrijk dat ze achter je staan en kritisch meedenken. Dat vertrouwen en die 
steun heb je hard nodig.’ Scholen laten zien dat er behoefte is aan een actieve rol van 
het bestuur tijdens het verbeterproces, bij het sturen op opbrengsten en bij het 
realiseren van een evenwichtig personeelsbeleid. 

STURINGSKNOPPEN VOOR BESTUURDERS:

kk Actief begeleiden van het verbeterproces.
kk Actief sturen op opbrengsten.
kk Actief sturen op personeelsbeleid.

Actief begeleiden van het verbeterproces
Met name de schoolleiders geven aan dat ze het heel belangrijk vinden dat het bestuur 
achter ze staat tijdens het verbeterproces en kritisch meedenkt over de inhoud van de 
te nemen maatregelen en het verbeterproces:
1 Gebruik de bestuurscan (zie bijlage 2) om in kaart te brengen of de verander-

capaciteit en de opbrengstgerichtheid van het bestuur en de scholen voldoende is. 
2 Zorg dat er geen paniekvoetbal ontstaat als een school een risicoschool wordt. 

Probeer als bestuur de verontwaardiging van de schoolleiding en de docenten 
goed op te pakken en daar rust in te brengen. En begeleid indien nodig ook de 
schoolleiding daarbij. Neem voldoende tijd voor een gedegen eigen analyse en 
gebruik die analyse om een goed, gestructureerd en door schoolleiding en 
docenten gedragen verbeterplan te maken. 

3 Zorg voor goed onderwijskundig leiderschap in de school en stel de vraag of de 
zittende schoolleiding goed in staat is om de noodzakelijke verbeterslag te 
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realiseren. Stel die vraag ook als bestuurder: ben ik de juiste man of vrouw om de 
school in dit traject goed te besturen? 

4 Wees transparant en open over alle informatie en informeer alle betrokkenen over 
de stappen die gezet worden en de successen die zijn behaald. Docenten, maar ook 
ouders en leerlingen hebben er behoefte aan om op de hoogte te worden gehouden 
van de voorgang van de ingezette acties. Ook is het belangrijk om tijdig te 
communiceren met de RvT, (G)MR of OR.

5 Zorg voor sturing en duidelijkheid, zowel vanuit het bestuur als vanuit de 
schoolleiding, maar biedt ook voldoende ruimte voor de inbreng van de docenten. 
Als docenten onvoldoende worden meegenomen in de ontwikkelingen en niet 
worden uitgedaagd om actief mee te denken, dan blijven ze vastzitten in 
weerstand en een afwachtende rol. 

‘Je hebt als bestuurder wel een probleem, neem dat ook serieus. Goed 
onderwijs, goed bestuur, daar ligt een belangrijke link en dat moet je niet 
wegpoetsen, maar je aantrekken. Je moet het probleem niet alleen bij de 
docenten en de schoolleiding leggen, maar ook als bestuurder goed bij jezelf 
te rade gaan: kan ik hier wel aanblijven? Daar moet je eerlijk over zijn en je 
kwetsbaar opstellen.’

Actief sturen op opbrengsten
Het nieuwe toezichtkader van de Inspectie geeft het bestuur heel nadrukkelijk een 
actieve sturende rol als het gaat om het inschatten van risico’s, het aansturen van 
verbeteringen op risicovolle scholen en het bevorderen van vakmanschap in de klas. 
Een actieve sturing vraagt van de bestuurder het volgende:
1 Wees proactief in het verzamelen en interpreteren van sturingsgegevens. Alleen 

dan heeft de school tijdig (en tussentijds) in beeld hoe het met de resultaten gaat, 
waar de risico’s liggen en of de ingezette acties voldoende effect hebben. Kijk 
hierbij ook vooruit: welke voorspelling kunnen we doen op basis van de huidige 
resultaten? Benut hiervoor de kennis van de centrale stafmedewerkers en maak 
met schoolleiders afspraken over het tijdig aanleveren van sturingsinformatie. 

2 Neem tijdig maatregelen op basis van de analyses en zorg voor een goed 
functionerend systeem van kwaliteitszorg en kwaliteitsborging, zodat altijd de 
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juiste informatie beschikbaar is. Zo kan het bestuur aan de Inspectie laten zien 
welke acties al zijn ingezet op basis van de eigen risico-inschatting.

3 Maak prestatieafspraken met schoolleiders en stimuleer hen om dat ook te doen 
met hun team: wat verwachten we dit jaar met deze groep leerlingen te realiseren? 
En voer tussentijds gesprekken om de prestatieafspraken te monitoren.

4 Heb continu zicht op de voortgang van verbeteracties op risicovolle scholen en 
zorg voor afstemming en samenhang tussen alle (verbeter)activiteiten, zowel in de 
school als tussen scholen. Breng hiertoe ook de stafmedewerkers op centraal 
niveau in stelling. 

5 Benadruk bij de schoolleiders het belang van een actieve betrokkenheid bij 
opbrengstgericht werken in de school. Een actieve betrokkenheid betekent onder 
meer een continue communicatie over resultaten, het zelf actief gebruiken van 
bruikbare instrumenten en het delen van deze instrumenten met de teamleden.

‘We zijn nu bestuursbreed proactiever geworden wat betreft het in kaart 
brengen van rendementen en opbrengsten. Deze zaken zijn nu ingepland in 
kwaliteitskalender en op basis van die informatie treden we nu ook 
daadkrachtiger op.’

Actief sturen op personeelsbeleid
Een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot betere resultaten is het verhogen 
van de kwaliteit van docenten en schoolleiders. Bestuurders spelen daarbij niet alleen 
een faciliterende rol, maar zijn in het kader van het toezicht op het docentschap ook 
verantwoordelijk voor de wijze waarop scholen en docenten invulling geven aan de 
professionele ruimte om het vakmanschap te vergroten. Bovendien speelt in het 
nieuwe toezichtkader van de Inspectie de effectiviteit van het onderwijsleerproces een 
meer gelijkwaardige rol naast de opbrengsten. Dit alles vraagt een sterk stimulerende 
rol van de bestuurders als het gaat om de kwaliteit van het personeel:
1 Investeer in bevoegde, bekwame (op inhoud en op niveau van de leerlingen) en 

ervaren docenten en stimuleer de schoolleiders om bewuste keuzes te maken in de 
bezetting, zodat er met succes gewerkt kan worden aan de professionalisering en 
het verbeteren van de opbrengsten.

2 Geef de schoolleiding ook de (financiële) ruimte en steun om waar nodig 
personele mutaties door te voeren. 
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3 Kijk goed naar de organisatie van de schoolleiding: waar liggen de 
verantwoordelijkheden, wie stuurt wat en is iedereen zich daar van bewust? 
Ondersteun schoolleiders bij het leren om meer sturend leiding te geven aan 
docenten, zodat zij hun managementkracht kunnen versterken.

4 Stimuleer de scholen om onderling ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 
leren, zowel op managementniveau als op docentenniveau. 

5 Vraag van schoolleiders dat ze actief werken aan de versterking van het vakman-
schap in de school, zodat de continuïteit en professionaliteit van de docenten 
gewaarborgd wordt en docenten samen werken aan kennisontwikkeling.

‘We kregen van het bestuur veel vrijheid en vertrouwen en voldoende 
faciliteiten. Dat waren drie belangrijke succesfactoren. Er was geld, waardoor 
we ook konden investeren in scholing, maar ook keuzes konden maken in het 
personeelsbeleid: kan je met deze mensen de wedstrijd winnen? Als je het 
gereedschap niet kan veranderen, dan krijg je het niet voor elkaar om een 
goed huis te bouwen!’
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 BIJLAGE 1: 
DEELNEMENDE SCHOLEN

Er zijn casestudies uitgevoerd bij acht voormalige zeer zwakke scholen, variërend van 
vmbo-basis tot vwo. Op iedere school is uitgebreid gesproken met de schoolleiding en 
bestuurder, met de teamleiders en met de docenten. 

Het betreft de volgende acht scholen:

School Afdeling ZZS sinds ZZS af sinds

SG Ubbo Emmius, Stadskanaal vwo 13.10.11 14.11.12

Gomarus Scholen-gemeenschap, 
Gorinchem

vmbo-b, 
vmbo-k

10.02.10 20.09.11

Orion Lyceum, Breda havo, vwo 11.10.11 04.10.13

Merlet College, Cuijk vmbo-b 06.11.12 08.10.13

Hilfertsheem-Beatrix, Hilversum vmbo-gt 02.12.11 15.10.13

Willem de Zwijger College, Bussum havo 12.11.12 19.09.13

Werkman College, Groningen vwo 09.12.11 10.07.13

Clusius College, Hoorn vmbo-gl 06.12.10 16.12.11

Daarnaast is gekeken hoe het nu gaat met drie scholen die hebben meegewerkt aan de 
brochure ‘Fietsen zonder zijwieltjes’ (2010). Het betreft de volgende drie scholen:
kk Dorenweerd college, Doorwerth (mavo, havo, vwo).
kk Vakcollege, Tilburg (vmbo).
kk Groenhorst college, Lelystad (vmbo).
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 BIJLAGE 2:  
BESTUURSSCAN

Op basis van de diverse onderzoeken naar zeer zwakke scholen is een bestuursscan 
gemaakt met vragen op het niveau van het bestuur en op het niveau van de school-
leiding. Aan de hand van deze vragen kan het bestuur kijken of de verandercapaciteit 
en de opbrengstgerichtheid van het bestuur en de scholen voldoende is.

Situatie op mijn school

Vragen op het bestuursniveau Ja Nee
In ont-

wikkeling

Is vastgelegd wat het bestuur verstaat onder ‘een goede school’?

Is er sprake van een systematische analyse van de leerling- en 
schoolprestaties op bestuursniveau?

Is er bij het bestuur voldoende zicht op de kwaliteitsontwikkeling van 
de school/scholen? 

Is vastgelegd wat het bestuur van de schoolleiding verwacht als de 
(eind) resultaten achterblijven bij de verwachtingen of een dalende 
trend vertonen?

Is er bij het bestuur voldoende kennis en kundigheid inzake de 
onderwijskwaliteit en het toezicht daarop? 

Heeft het bestuur voldoende kundigheid en lef om – indien nodig – 
tijdig in te grijpen? 

Is in een format of richtlijn geregeld wanneer en hoe de schoolleiding 
zich verantwoordt over de opbrengsten van het onderwijs?

Is het gebruikelijk om op basis van de verantwoordingsinformatie een 
dialoog aan te gaan met de verschillende geledingen in en rond de 
school? 

Hebben bestuur en de schoolleiding een goede kijk op de 
ontwikkelpunten van de school en het integraal aansturen van het 
verbeterproces?

Is er sprake van een goed uitgevoerd personeelsbeleid op alle niveaus 
met jaarlijkse beoordeling- en functioneringsgesprekken?
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Situatie op mijn school

Vragen op het bestuursniveau Ja Nee
In ont-

wikkeling

Heeft de school een eenduidige en gedragen visie op leren?

Is de visie uitgewerkt in een duidelijke opbouwende en doorlopende 
lijn in de didactische aanpak? 

Is er bij de schoolleiding voldoende onderwijskundig leiderschap: 
richting geven, (aan)sturing, afstemming, controle en systematische 
feedback?

Zijn de rollen en verantwoordelijkheden van iedereen in de school 
helder gedefinieerd, waardoor helder is wie wat doet en waarop 
aanspreekbaar is? 

Worden de leerresultaten op het niveau van de leerling, de klas, 
het leerjaar, de docent en het vak systematisch geïnventariseerd en 
geanalyseerd?

Is er een systeem van zorg en begeleiding dat loopt van procedures en 
handelingsplannen tot aan het handelen in de klas?

Is er een onderzoekende, reflecterende houding bij leerkrachten en 
schoolleiding, zowel op leerlingenniveau als op docentniveau?

Zijn er voldoende faciliteiten voor scholing, begeleiding en 
ondersteuning op de werkvloer?

Is er continu aandacht voor en ontwikkeling van het pedagogisch-
didactisch handelen van docenten? 

Is er voldoende aandacht voor de structuur van en taakgerichtheid 
in de lessen, waardoor de effectiviteit van de onderwijstijd wordt 
gewaarborgd? 
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