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1. Oorzaken van slechtere resultaten
1. Onvoldoende aandacht voor opbrengsten/kwaliteitszorg

2. Nadruk op kansen bieden

3. Onvoldoende governancestructuur/cultuur en aansturing

4. Verwaarlozing sectieoverleg, nadruk vooral op 

leerlingenzorg en veel minder op onderwijsinhoud

5. Gebrekkig personeelsbeleid: onvoldoende bevoegde 

docenten, weinig leren met en van elkaar 

6. Onrust in klas, onvoldoende pedagogisch-didactische 

kwaliteit, geen gezamenlijke afspraken

7. Wisselingen in de directie/relatie schoolleiding-docenten



“De school werd niet geleid: er werden geen 

duidelijke beslissingen genomen, er waren geen 

duidelijke besluitvormingsprocedures en er was geen 

check op het nakomen van afspraken. Daarnaast was 

er geen check of  acties en ingezet beleid effect 

hadden. 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.”



Wees voorbereid op:
1. Inspectiebezoek en aandacht voor onderwijsproces

2. Boosheid, aangeslagen, onmacht

3. Herkenning en schaamte

4. “Dit geldt niet voor mij”

 Bied ruimte aan emoties

 Bied kaders voor een omslag van onmacht naar actie

 Zorg voor snelle acceptatie: eergevoel, anders kijken, kans

 Zorg voor een schoolbrede aanpak (bijv. via een nulmeting)



Uitwisseling/discussie

 Herkennen we dit?

 Hoe zit dit bij mij/ons?



2. Uitgevoerde acties 

1. Didactische scholing: docentrollen, activerende didactiek, 

differentiatie

2. OGW: wolf-analyses, pdca-cyclus, monitoren van resultaten

3. Meer overleg in secties, doorlopende leerlijnen, 

vakwerkplannen

4. Verdeling van verantwoordelijkheden/organisatiestructuur 

aanpassen

5. Samen afspraken maken over goede les

6. Personeelsbeleid, gesprekkencyclus, pop, interne coaching



6. Lesbezoek, video-coaching, intervisie

7. Toetsbeleid, VAS-toetsen, RTTI, Obit

8. Leerlingenzorg, begeleiding, mentoraat

9. Aanscherping determinatie en overgangsnormen

10. Aanscherping SE’s en pta’s, maken pto, examentraining



3. Aanpak verbeterproces
 Top-down: snelle actie, rol schoolleiding/TL, reactief  team

 Meer sturing en duidelijkheid, dat had men ook gemist. 
Ook het gevoel dat we er snel uit moesten komen, dus 
zeg maar gewoon wat ik moet doen. 

 Maar door ze niet uit te dagen en mee te nemen, blijven 
ze ook in die afwachtend rol.

 Samen met docenten: wij-gevoel, ondersteuning, 
bewustwording, minder afwachtend

 Door de beoordeling van de inspectie raak je een deel 
van je zelfvertrouwen kwijt. Dat hebben we opgepakt 
door er samen mee aan de slag te gaan. Dat gaf  energie 
en veel veerkracht.



 Betrokkenheid van:

– Bestuur: mede verantwoordelijk, kritische vragen 

stellen, ondersteunen, ruimte geven, sparring
partner

– Ouders: van informeren tot meedenken. Openheid!

– Leerlingen: leerlingenraad, feedback op docenten, 

wat vinden jullie een goede les?



Uitwisseling/discussie

 Welke keuzes hebben wij gemaakt

in ons plan:

 voor wat betreft de inhoud

(acties/interventies)?

 voor wat betreft (de organisatie van) 

het proces?

 Verbind dat eens met het 

voorgaande:

 wat valt je op?



4. Succesfactoren en knelpunten

A. Verbeterproces

B. Inhoud onderwijs

C. Organisatie en aansturing

D. Cultuur



A. Verbeterproces
 snelle acceptatie van het inspectie-oordeel, snel successen 

laten zien

 gedegen eigen analyse, pijnpunten durven benoemen

 goed verbeterplan, eigen visie, weten waar je heen wilt

 iedereen erbij betrekken, samendoen, beweging creëren, 
verantwoordelijkheid nemen

 snel resultaten in beeld, mythes doorprikken

 transparantie, communicatie, openheid met docenten, ouders 
en leerlingen

 procesbegeleider, externe ondersteuning, audits



“Een sleutelfactor was ook de bereidheid van de leiding van 

de school, inclusief  RvT, om kritisch naar zichzelf  te kijken 

en advies van buiten serieus te nemen.”

“We hebben een heel concreet uitgewerkt plan gemaakt en de 

uitvoering van de acties zijn we ook actie voor actie gaan 

volgen. Geen ontsnappen aan dus. Dit was nieuw voor de 

school en de schoolleiding. Het leidde al snel tot 

afspraak=afspraak en tot een grote hoeveelheid werk die in 

korte tijd is verzet en tot goede resultaten leidde.”



B. Inhoud

 afspraken maken over de les: wat is een goede les? De vijf  

rollen van de docent. Hoe zorg je voor meer 

taakgerichtheid en activiteit bij leerlingen?

 investeren in scholing van het pedagogisch-didactisch 

handelen van docenten

 aanscherping van eisen t.a.v. determinatie, toetsbeleid, 

pta, zorgbeleid



“Succesvol waren de ingrepen in de lessen – meer 

structuur – en het herijken van het onderwijsproces 

en hierover continue met elkaar de dialoog voeren en 

bewuster het gesprek voeren over en sturen op 

opbrengsten.”



C. Organisatie en aansturing
 (nieuw) onderwijskundig leiderschap

 rol van het bestuur (ruimte)

 structuur in aansturing, verantwoordelijkheidsverdeling

 meer overleg/afstemming in de sectie

 personeelsbeleid, zowel durven (ontslaan), als ook 

vertrouwen geven

 kwaliteitszorg, jaarkalender, pdca, borging



“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.” 

“We kregen van het bestuur veel vrijheid en vertrouwen en dat 

werd gefaciliteerd. 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!”



D. Cultuur

 eigen verantwoordelijkheid nemen, zowel leraar als 

schoolleiding

 opbrengstgericht werken

 elkaar aanspreken, openheid, reflectie en feedback

 bij elkaar in de klas kijken, feedback, leren van elkaar

 leren van andere scholen en van de inspectie



“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 leraren 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.”



Knelpunten

1. Activerende didactiek

2. Intervisie

3. Rolverandering teamleiders

4. Personeelsbeleid

5. Vasthouden aan afspraken

6. Aanspreekcultuur

 Het vasthouden aan gemaakte afspraken blijft lastig, 
evenals je rol pakken als docent. Docenten blijven 
vaak externe oorzaken zoeken.



Uitwisseling/discussie

 Wat van deze succes-

factoren kan ik 

meenemen naar mijn 

school?

 Waar loop ik dan tegen 

aan?



5. Tips om het succes te borgen 

Proces:
 Wees duidelijk over waar je naar toe wilt: langetermijnvisie
 Verwerk de PDCA-cyclus in de jaarkalender
 Zorg dat je altijd snel zicht hebt op de resultaten
 Houd de sense of  urgency vast: blijf  kijken en sturen

“Het is duidelijk waar we naar toe willen en die duidelijkheid 
leidt er toe dat mensen in een andere stand komen te staan. 
Steeds weer nieuwe aandachtspunten vaststellen, samen 
opnieuw de focus bepalen. Anders verslapt de aandacht.”

“We blijven alert, focus er op houden, zelfgenoegzaamheid 
voorkomen: je kunt niet zeilen op de wind van gisteren.”



Inhoud 
 Leg de focus steeds opnieuw op wat er in de klas gebeurt

 Scherp je eisen aan

 Professionaliseer je toetsbeleid

“Kansen bieden is iets anders dan zorg. Dat besef  is nu ook 
duidelijker bij docenten.”

“We hebben het didactische weer meer als uitgangspunt: wat 
willen we bereiken met ons onderwijs en welk onderwijsaanbod 
hoort daar bij? En dan pas toetsen maken die daar bij 
aansluiten.”



Cultuur
 Zorg voor verbondenheid: je bent samen verantwoordelijk

 Maak mensen eigenaar van hun opbrengsten

 Investeer in de begeleiding van beginnende docenten

 Realiseer een professionele cultuur via 

intervisie/gesprekscyclus

“Er is bewustwording van meten en verantwoorden: we doen niet zo 
maar wat. En die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf.”

“We zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten. Iedereen doet 
mee, daarin zien we nu echt een verschil.”

“Voorbeeldgedrag van de directie: voorspelbaarheid, veiligheid, 
vertrouwen. Dat heeft een leerling nodig van de docent om het goed 
te doen en docenten vragen dat van de directie.”



6. Betekenis voor het eigen verbeterplan
VAM-PC:

 Voorbereiding: de acceptatie van het inspectieoordeel en de 
organisatie van het verbeterplan (draagvlak en proces)

 Analyse: eigen analyse en oordeel. Wat zijn oorzaken, kansen, 
bedreigingen en verbeterpunten?

 Maatregelen: conclusies van de analyse vertalen naar keuzes voor en 
prioritering van de juiste maatregelen die aansluiten bij de eigen 
verbetercapaciteit

 Projectorganisatie: SMART formuleren van inhoud (wat gaan we 
doen?) en proces (hoe gaan we het doen?), inclusief  de evaluatie en 
borging van de resultaten

 Communicatie: communicatie met en betrokkenheid van ouders en 
docenten



Afrondende opdracht

Bespreek samen de resultaten van alle 

opdrachten; pak ook de bestuursscan erbij: 

 Wat betekent dit voor jullie eigen 

verbeterplan en -proces?

 Waar is eventueel aanscherping gewenst?

 Formuleer een concreet actiepunt of  

inzicht om straks plenair te delen.



7. Tot slot: praktijklessen & effecten

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



De effecten
1. Betere resultaten

2. Betere docenten en schoolleiders

3. Helderheid/duidelijkheid in visie, aansturing, communicatie

4. Kwaliteit van het onderwijsproces: taakgericht, activerend, 
afspraken

5. Professionele cultuur: elkaar aanspreken, samen kijken naar 
resultaten, meer een team, minder gemopper

6. Sterkere rol van de secties, doorlopende leerlijnen OB/BB

7. Beter zicht op leerlingen en meer aandacht voor verschillen

8. Betere determinatie/afstemming basisscholen

9. Meer rust/orde in de school en de les



Ervaringen
“Het was een lastige en moeilijke tijd, het heeft veel energie 
gekost. Maar het was ook heel goed en nodig om wakker 
geschud te worden. We zijn er sterker uitgekomen.”

“We zijn er een betere school van geworden, iedereen staat nu 
heel anders in zijn werk.”

“Het is het beste wat ons ooit is overkomen. Dit heeft ook voor 
het momentum gezorgd om zaken aan te pakken en dat hadden 
we nodig om te veranderen.”

“Ik ben achteraf  blij dat we dit oordeel hebben gehad, het is een 
verrijking. Je leert heel veel van elkaar.”



Vooruitblik kennisbijeenkomsten

 Leiderschap en communicatie (11-12-’14)

 Activeren en motiveren (4-3-’15)

 Duurzaam verbeteren (4-6-’15)

– Formuleer per kennisbijeenkomst je 

leervraag (kennis en vaardigheid).

– Tips?

– Praktijkvoorbeeld?



Heeft u nog vragen? 

Mail of  bel ons:

lerenverbeteren@vo-raad.nl

030 232 48 00

Of  bezoek onze website:

www.projectlerenverbeteren.nl


