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VOORWOORD

Een negatief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs is niet iets waar scholen
op zitten te wachten. Toch zijn de ervaringen binnen het project Leren verbeteren,
dat scholen met (zeer) zwakke afdelingen ondersteunt, vaak verrassend positief.
Niet alleen weten veel afdelingen en scholen in korte tijd hun opbrengsten weer
boven de streep te krijgen, een negatieve beoordeling geeft vaak zelfs een positieve
impuls en kan als katalysator werken.
De echte uitdaging lijkt om de opwaartse lijn vast te houden. Schoolleiders vrezen
soms een terugval in kwaliteit en betrokkenheid op het moment dat de externe druk
en de sense of urgency wegvalt. Hoe zorg je nu dat een afdeling of school, nadat de
storm weer is gaan liggen, niet terugvalt, maar dat processen en kwaliteit blijvend
– of wel duurzaam – verbeteren?
We beantwoorden die vraag aan de hand van portretten van schoolleiders met een
(zeer) zwakke afdeling. Openhartig vertellen zij in deze brochure over hun verbeter
traject. Wat blijkt? Leiderschap, human resources management en kwaliteitszorg
zijn drie kernelementen bij het creëren van de juiste voorwaarden voor duurzame
verbetering. Samen vormen zij de basis.
Dat maakt de brochure niet alleen interessant voor scholen met een (zeer) zwakke
afdeling, maar voor alle bestuurders en schoolleiders die hun kwaliteit blijvend willen
verbeteren. Dat lijkt een dooddoener. Want welke school wil dat nu niet? Toch is het
zonneklaar dat het er in een school die heel goed wil worden en blijven, wezenlijk
anders aan toegaat dan een school die tevreden is met het basisniveau.
Of u nu een (zeer) zwakke afdeling in uw school heeft of niet, ik kan u deze brochure
van harte aanbevelen.
Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad
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1 Inleiding.
Waarom een brochure over
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Duurzame kwaliteitsverbetering

In het kader van het project Leren verbeteren is veel ervaring opgedaan met verbeter
processen op scholen met onvoldoende of achterblijvende onderwijsopbrengsten. Het
blijkt doorgaans mogelijk om in relatief korte tijd weer naar een voldoende te gaan.
De negatieve beoordeling werkt daarbij vaak als katalysator. De externe druk op
scholen met een of meer (zeer) zwakke afdelingen zorgt ervoor dat er extra energie
vrijkomt, waardoor schoolleiders en docenten in staat zijn het tij te keren. Dat is
natuurlijk fijn, voor schoolleiders en docenten die er samen aan hebben gewerkt,
maar vooral voor de leerlingen, die op die manier beter onderwijs krijgen.
Als de negatieve kwalificaties zijn weggewerkt, zijn schoolleiders van deze scholen
niet alleen blij en tevreden. In onze contacten met hen vanuit Leren verbeteren merken
we dat zij ook bezorgd zijn. Bezorgd over de vraag of de school in staat zal zijn de
ingezette, opwaartse lijn vast te houden. Schoolleiders vrezen een terugval in kwaliteit
en betrokkenheid op het moment dat de externe druk wegvalt. Een treffende
illustratie hiervan troffen we aan in een artikel in het VO-magazine (maart 2014)
over het verbeterproces op het Willem de Zwijger College. Daarin zegt de rector:
“Het predicaat ‘zeer zwak’ is een ramp, maar de luiken gaan wel open. De
grootste uitdaging is dat we de verandering weten vast te houden. Nu de druk
eraf is, merk je al dat er kleine scheurtjes beginnen te komen in de motivatie.”

Deze zorg vormde voor ons de aanleiding om te gaan nadenken over een brochure
met als uitgangspunt de vraag: hoe zorg je voor duurzame kwaliteitsverbetering,
oftewel voor een proces waarin de gerealiseerde kwaliteitsverbetering is geborgd
zodat een terugval in principe niet mogelijk is?
Om antwoorden te vinden op die vraag zijn we op pad gegaan, bijvoorbeeld naar
een aantal kennisbijeenkomsten van Leren verbeteren. Daar gingen we in gesprek
met leidinggevenden van risicoscholen en van scholen met (zeer) zwakke afdelingen.
Ook spraken we met adviseurs die namens Leren verbeteren scholen ondersteunen
bij het verbeterproces. Ten slotte bezochten we vier verschillende scholen die hun
kwaliteit verbeterd hebben.
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

De inzichten die onze zoektocht heeft opgeleverd, zijn verwerkt in deze brochure, die
vanuit het motto ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ relevant is voor alle
scholen. Iedere school is aan zichzelf en aan de samenleving verplicht voortdurend te
werken aan kwaliteitsverbetering. Voor profit-organisaties, die werken onder invloed
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van de markt en de financiers, is permanente verbetering van zowel het proces
(efficiënter en effectiever) als het product of de dienst (andere specificaties zodat beter
wordt voldaan aan de behoeften van de klant) een vaststaand gegeven. Van scholen
wordt ook verwacht dat zij hun processen verbeteren en vernieuwen, zodat leerlingen
meer, beter en/of anders leren. In de politiek komen deze verwachting terug in de
onderwijsparagraaf van het meest recente regeerakkoord, met als veelzeggende titel
‘Van goed naar excellent onderwijs’. Het komt ook terug in de andere manier van
beoordelen die de Inspectie van het Onderwijs gaat hanteren. Over afdelingen die
niet zeer zwak of zwak zijn, meldt de inspectie nu nog dat er ‘geen aanwijzingen zijn
dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs’. In de nabije
toekomst gaat de inspectie dit oordeel differentiëren, zodat scholen die geen tekort
komingen hebben, ook het predicaat goed of excellent kunnen krijgen.
Het is zonneklaar dat het er in een school die excellent wil zijn en blijven, anders
aan toegaat dan in een school die tevreden is met het basisniveau. Excellentie en het
streven ernaar stelt eisen aan het leiderschap, aan de kwaliteit van medewerkers en
leidinggevenden en aan de kwaliteitszorg. Het is ook duidelijk dat interventies die
schoolleiders plegen om van onvoldoende naar voldoende te gaan, niet per definitie
toereikend zijn om van goed naar excellent te gaan. Iedere ontwikkelingsfase vergt een
specifieke leiderschapsfocus. Om in de school voorwaarden te creëren voor de volgende
ontwikkelingsfase, moeten leidinggevenden daarop als het ware ‘voorsorteren’. Ze
moeten (voorbeeld)gedrag vertonen dat past bij de ontwikkelingsfase waar zij met
hun school heen willen. Immers: ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd
kreeg’. Dit uitgangspunt werken we in deze brochure verder uit.
Kwaliteitsverlies of terugval in het verbeterproces voorkom je door een stap (stappen)
voorwaarts te zetten; dat is geen blinde sprong in het diepe, maar een stap die is
gebaseerd op de zekerheid dat het huidige kwaliteitsniveau is geborgd. Als een zwakke
school de opbrengsten en het onderwijsproces weer op een acceptabel niveau heeft
gebracht en de crisis is bezworen, kan de schoolleider niet langer als crisismanager
optreden. Dat gedrag zou niet meer passend zijn en wellicht ook averechts werken
omdat het medewerkers de ruimte ontneemt die zij nodig hebben voor hun verdere
professionele ontwikkeling. Maar om niet langer als crisismanager op te treden, moet
de schoolleider wel zeker weten dat wat hij met die stijl wilde bereiken, in de
organisatie is geborgd.
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LEESWIJZER

kkIn hoofdstuk 2 schetsen we kort een begrippenkader dat het karakter heeft
van een praktijkmodel of -theorie: het is gebaseerd op onze gedeelde
inzichten die wij in onze ‘gereedschapskist’ hebben en gebruiken als we
werken met scholen die hun opbrengsten willen verbeteren.
kkIn hoofdstuk 3 komt Kees Horsman aan het woord. Hij kent de praktijk van
zowel (zeer) zwakke als van excellente scholen van binnenuit. We vroegen
hem waarin zeer zwakke scholen verschillen van excellente scholen, los
van de opbrengsten die zij realiseren.
kkIn hoofdstuk 4 volgen praktijkverhalen van vier scholen die samen als het
ware het gehele kwaliteitsspectrum beslaan: van scholen die (zeer) zwak
waren tot excellente scholen.
kkHoofdstuk 5 bevat een aantal bevindingen over het wat en hoe van
duurzame verbetering, met concrete aanwijzingen voor schoolleiders.

11

12

Duurzame kwaliteitsverbetering

13

2 Duurzame kwaliteitsverbetering.
Wat is het en hoe krijgt het
vorm?

14

Duurzame kwaliteitsverbetering

Verbetering in complexe organisaties zoals scholen, kost tijd en energie. Iedere school
die wil verbeteren, zal dat in principe op een duurzame manier willen doen. De vraag
is dan: wat bedoelen we precies met duurzame kwaliteitsverbetering en hoe zouden
scholen daaraan kunnen werken? In dit hoofdstuk werken we dit uit. Het trainen
voor een marathon hanteren we daarbij als metafoor.
Het ‘wat’ van duurzame verbetering

Wie doorgaans weinig beweegt, kan niet van de ene op de andere dag een marathon
binnen een tijd van vier uur lopen. Een dergelijk doel is op termijn wel te bereiken,
maar het vraagt om een goed opgebouwd en uitgevoerd trainingsschema, dat ertoe
leidt dat de conditie en het fysieke gestel langzaam maar zeker ontwikkelt. Wie zo’n
schema enigszins serieus volgt, kan na verloop van tijd zonder problemen 10 kilometer
hardlopen, waarna 15 kilometer de volgende mijlpaal zal zijn, enzovoorts. Merkt de
trainende dat die 15 kilometer wel erg veel moeite kost, dan heeft het weinig zin om
een afstand van 20 kilometer in het trainingsschema op te nemen. De marathonloperin-spe doet er dan goed aan om eerst die 15 kilometer onder de knie te krijgen,
bijvoorbeeld door ook intervaltrainingen in het programma op te nemen.
Trainen om op termijn met succes een marathon uit te lopen, is dus een cyclisch en
gefaseerd proces waarin voortdurend wordt nagegaan wat het niveau van functioneren
en beheersen is. Pas wanneer de marathonloper een niveau goed beheerst, gaat hij of
zij door om op een volgend niveau te trainen. Kwaliteitsverbetering in de school en de
ontwikkeling van professionaliteit zijn vergelijkbare processen: een zeer zwakke school
zal er niet in slagen van het ene op het andere moment een excellente school te
worden. Ook dat vereist een cyclisch, fasegewijze proces van plannen, uitvoeren,
evalueren en bijstellen (zie figuur 1), waarin medewerkers hun professionele gedrag
ontwikkelen en (onderwijs)processen en resultaten verbeteren.

ACT

PLAN

CHECK

DO

Figuur 1. De PDCA- of kwaliteitszorgcyclus
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Duurzaamheid door borgen

Alhoewel figuur 1 een bekende illustratie is van de kwaliteitszorgcyclus, is het geen
goede illustratie van het principe van duurzame verbetering: bovenstaande cyclus blijft
immers in hetzelfde rondje draaien; van het bereiken van een hoger niveau is geen
sprake. Een betere representatie is figuur 2:

ACT
CHECK

Borgen

PLAN
DO

Continue verbetering

Figuur 2. Kwaliteitsverbetering en -borging

Dit is dezelfde PDCA-cyclus, maar nu één die op een steeds hoger niveau wordt
uitgevoerd. Terugval wordt voorkomen doordat er sprake is van borging. Dit plaatje
– niet geheel origineel weliswaar – vormt een perfecte illustratie van het ‘wat’ van
duurzame kwaliteitsverbetering: een cyclisch, fasegewijs proces waarin door middel
van plannen, doen, evalueren en bijstellen een steeds hoger kwaliteitsniveau
wordt bereikt en waarbij door middel van borging terugval in de kwaliteit
(‘terugrollen’) wordt voorkomen. Borging is onderdeel van kwaliteitszorg en
maakt dat verbeteringen behouden blijven. Er vormt zich een nieuw ijkpunt van
het kwaliteitsniveau, op basis waarvan de schoolleiding opnieuw kan voorsorteren
en sturen op ontwikkeling van de school naar een volgend kwaliteitsniveau. Aan het
eind van dit hoofdstuk besteden we verdere aandacht aan borgen.
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Het ‘hoe’ van duurzame verbetering

Om het ‘hoe’ uit te werken, gaan we even terug naar onze marathonloper-in-spe.
Hij of zij zal merken dat alleen maar werken aan de conditie door ‘kilometers te
maken’ niet voldoende is. Het is daarnaast belangrijk om been-, bil-, buik- en
rugspieren te versterken ten behoeve van een goede loophouding. Zonder goede
loophouding neemt de kans op blessures toe, zeker wanneer er vaker langere afstanden
worden gelopen. Daarnaast spelen voeding en materiaal in toenemende mate een rol.
Het is dus niet goed om op een aspect of enkele aspecten te focussen. Er is een
integrale ontwikkeling nodig, waarin alle relevante aspecten in onderlinge samenhang
worden ontwikkeld.
Welke schoolfactoren zouden in onderlinge samenhang moeten worden ontwikkeld?
In onze zoektocht naar het ‘wat’ en ‘hoe’ van duurzame ontwikkeling gaan we uit van
drie clusters van organisatiekenmerken:
kkLeiderschap: de wijze waarop de schoolleiding en andere sleutelpersonen
sturing geven aan ontwikkeling van de school en de medewerkers.
kkHuman resources management (HRM): de competenties van medewerkers
en de wijze waarop de organisatie de ontwikkeling daarvan ondersteunt.
kkKwaliteitszorg: de wijze waarop kwaliteit wordt gemeten, verbeterd en
geborgd.

Tijdens kennisbijeenkomsten van het project Leren verbeteren over duurzame
verbetering hebben we aan de deelnemers – vooral leidinggevenden van
(zeer) zwakke scholen en risicoscholen en kwaliteitszorgmedewerkers –
gevraagd wat zij belangrijke elementen vinden van leiderschap, HRM en
kwaliteitszorg: waar gaat het hen dan met name om? De elementen die zij
hebben aangedragen, hebben we ter illustratie en ter inspiratie opgenomen in
bijlage 1.
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Leiderschap

Human resources
management

Kwaliteitszorg

Figuur 3. Werkmodel: leiderschap, human resources management en kwaliteitszorg

Duurzame kwaliteitsverbetering vereist dat de drie clusters zich in samenhang
ontwikkelen. Een paar voorbeelden om deze stelling te onderbouwen:
Een schoolleiding die te ver op de troepen vooruitloopt, zal een tijdlang
kk
enthousiasmeren en de kar trekken, maar loopt na verloop van tijd de kans het
contact met de medewerkers te verliezen, omdat zij het gevoel kunnen krijgen dat
de leiding ‘nooit tevreden is’, of iets nastreeft dat onbereikbaar is.
Als dankzij human resources management de medewerkers zeer bekwaam zijn, maar
kk
Leiderschap
het door gebrekkig leiderschap ontbreekt aan een gemeenschappelijke richting, zal
dat de verdere ontwikkeling van de school negatief beïnvloeden.
Een geavanceerd systeem van kwaliteitszorg is mooi, maar het levert verder weinig
kk
op als medewerkers niet in staat zijn op basis van de uitkomsten ervan te werken
aan verbetering en het leiderschap er
verder ook geen aandacht aan besteed.
Visie
Leiderschap, human resources management en kwaliteitszorg moeten met elkaar
Human resources
verbonden zijn. Dit uitgangspunt is door middel van de driehoek
gevisualiseerd.
Kwaliteitszorg
management
Wat maakt nu dat die verbinding tot stand komt? Leiderschap zoals we dat hierboven
hebben omschreven, is daarbij volgens ons van doorslaggevende betekenis. Daarom
hebben we het in de bovenste punt van de driehoek geplaatst. Nu is het zo dat in
sommige managementmodellen ‘visie’ onderdeel is van ‘leiderschap’. In de omschrijving
hierboven hebben we ervoor gekozen visie buiten de omschrijving van leiderschap te
houden. Daarmee is het werkmodel in principe richtingloos. Dat is niet wenselijk: het
zou betekenen dat leiderschap, HRM en kwaliteitszorg wel met elkaar in verbinding
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Human resources
management

Kwaliteitszorg
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staan en elkaar beïnvloeden, maar dat er geen antwoord is op de vraag ‘waartoe?’
Daarom plaatsen we in het hart van de driehoek ‘visie’ als verbindende schakel. Het gaat
om de visie op leren en ontwikkelen van leerlingen, medewerkers en de organisatie,
zowel op de wenselijke als de huidige situatie; en op de weg die moet worden bewandeld
om ontwikkeling te krijgen vanuit de huidige situatie richting de wenselijke situatie.

Leiderschap

Visie
Human resources
management

Kwaliteitszorg

Figuur 4. Werkmodel: leiderschap, HRM en kwaliteitszorg verbonden door visie

Door verbeterprocessen vanuit een visie bewust in te richten, kan gerichter worden
gewerkt aan integrale ontwikkeling en gaat de ontwikkeling van leiderschap, human
resources management en kwaliteitszorg hand in hand. Voorbeelden:
Medewerkers ervaren leiding en visie wanneer het management hen in staat stelt een
kk
verbeteractiviteit uit te voeren die bijdraagt aan de gewenste schoolontwikkeling.
Kwaliteitszorg wordt gestuurd wanneer er bij het opstarten van verbeteractiviteiten
kk
ook kwaliteitscriteria worden geformuleerd en afspraken worden gemaakt over
(tussentijdse) evaluatie die zijn afgeleid vanuit de visie.
Door het monitoren van de kwaliteit van de uitvoering van een verbeteractiviteit
kk
en de gezamenlijke reflectie erop, wordt het voor zowel leiding als medewerkers
inzichtelijk waar ontwikkeling nodig is in de vaardigheden van leidinggevenden en
van medewerkers, individueel en als groep. Deze informatie vormt belangrijke
input voor human resources management.
Door in het verbeterproces kwaliteitszorg zo concreet mogelijk vorm te geven,
kk
bijvoorbeeld door in gesprek met medewerkers succescriteria meetbaar te maken
die zijn afgeleid van de visie, kan de schoolleiding zichzelf ontwikkelen in het
aansturen van medewerkers en kan het medewerkers faciliteren. De gemeenschap
pelijke reflectie op de opbrengst van de verbeteractiviteit leidt tot input voor
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human resources management, dat door middel van professionaliseringsactiviteiten
bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers, die daardoor beter gaan
functioneren en in de toekomst complexere verbeteractiviteiten kunnen uitvoeren.
Fasegewijze, duurzame kwaliteitsverbetering

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk hebben we in een aantal stappen ons
werkmodel van duurzame kwaliteitsverbetering geïntroduceerd. Daarin zijn enkele
veronderstellingen essentieel:
kkDoor cyclisch te werken, kan telkens een hoger kwaliteitsniveau worden
bereikt;
kkDe kans op duurzaamheid wordt vergroot naarmate er sprake is van een
proces waarin de drie clusters van organisatiekenmerken – leiderschap,
HRM en kwaliteitszorg – in samenhang worden ontwikkeld.

Door die ontwikkeling in samenhang kan de organisatie als geheel op een steeds hoger
niveau gaan presteren. Op het moment dat zo’n hoger niveau is bereikt, bevindt de
school zich in een volgende fase van organisatieontwikkeling. Dat betekent dat bijvoor
beeld de manier van (samen)werken en de wijze waarop de organisatie met de omgeving
omgaat, wezenlijk zijn veranderd. In brochure 71 in deze reeks is een schema opgenomen
waarin het principe van fasegewijze schoolontwikkeling verder is uitgewerkt.
Volledigheidshalve hebben we het in bijlage 2 bij deze brochure nogmaals weergegeven.
Situationeel leiderschap

Hierboven gaven we aan dat leiderschap van doorslaggevende betekenis is bij het
opgang brengen en houden van kwaliteitsverbetering. Het schema van fasegewijze
schoolontwikkeling in bijlage 2 maakt zichtbaar dat er in de ene fase iets anders van
het leiderschap wordt verwacht dan in een andere fase. Leidinggevenden moeten
meerdere leiderschapsstijlen in zich verenigen, waarbij in een bepaalde ontwikkelings
fase sommige stijlen meer geëigend zijn dan andere. Het gaat op deze plek te ver om
dieper in te gaan op (situationeel) leiderschap. We volstaan daarom met een indeling
in leiderschapsstijlen zoals dat door het internationale adviesbureau Hay Group wordt

1

A. Olthof (2012) Middenmanagement in positie. Leidinggeven aan opbrengstgericht werken.
De brochure is te bestellen en te downloaden op de website www.projectlerenverbeteren.nl
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Op welke as van
het driehoeks
model ligt de focus?

Stijlen

Primaire
doel

Wanneer de stijl
het beste werkt

Dwingend
Doe wat ik zeg

Onmiddellijke
gehoorzaamheid

In een crisissituatie,
bij grote problemen
en veranderingen

Leiderschap
HRM

Relatiegericht
Eerst de mensen,
dan het werk

Creëren van
harmonie

Om een kloof tussen
mensen te dichten of
om mensen te
motiveren in een
stressvolle periode

HRM
Leiderschap

Maatgevend
Doe als ik

Taakvervulling
tegen hoge
prestatienormen

Om snelle resultaten
te bereiken met hoog
gemotiveerde en
competente
medewerkers

Leiderschap
Kwaliteitszorg

Gezaghebbend
Duidelijk en
eerlijk

Zorgen voor visie
en richting op
langere termijn

Als veranderingen
een nieuwe visie
vereisen, of wanneer
een duidelijke richting
nodig is

Leiderschap
Kwaliteitszorg

Coachend
Verbetering door
ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling van
anderen op lange
termijn

Verbeteren van lange
termijn prestaties met
gemotiveerde
medewerkers

HRM
Kwaliteitszorg

Democratisch
Wij samen

Genereren van
nieuwe ideeën en
gezamenlijk
consensus
realiseren

Verwerven van
draagvlak en
betrokkenheid van
medewerkers

HRM
Kwaliteitszorg

gebruikt2. In onderstaand schema zijn de stijlen kort omschreven en is tevens
verhelderd in welke situatie een stijl het beste werkt.

2

Op http://www.haygroup.com/nl/services/index.aspx?id=31066 is meer informatie te vinden
over de leiderschapsstijlen. Hay Group heeft onderzoek gedaan naar welke leiderschapsstijlen
voorkomen in het Nederlandse onderwijs en het effect van de verschillende stijlen op de motivatie
van medewerkers. Zie hiervoor: http://iturl.nl/snSLS.
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Wanneer we deze indeling in leiderschapsstijlen verbinden met ons onderzoeksmodel
– de driehoek – dan roept dat de vraag op in hoeverre de verschillende leiderschaps
stijlen, die passend zijn in verschillende ontwikkelingsfasen, zich met name richten
op een specifiek punt of specifieke punten van de driehoek. Concreet: richt een
‘dwingende leider’ zich op andere aspecten van de driehoek dan een ‘maatgevende
leider’? Vanuit dit idee hebben we onderaan het schema een rij toegevoegd om inzichte
lijk te maken naar welke as van het model de leiderschapsstijl zich zou kunnen bewegen.
Op het moment dat de focus komt te liggen op twee aspecten, bestaat het risico dat
het derde aspect onderbelicht wordt. Deze risicosituatie zou in theorie in een
‘gezonde’ schoolorganisatie slechts van tijdelijke aard zijn als we uitgaan van de
wendbaarheid van de leider in situationeel leiderschap. Zodra door de schoolleider
een andere stijl van leiderschap wordt gehanteerd, verschuift de focus naar een andere
as van het driehoeksmodel. Die verschuiving kan zorgen voor het blootleggen van een
nieuw risicogebied (het element dat minder aandacht gaat krijgen in de nieuwe fase)
als er voorheen geen borging van afspraken en werkwijzen heeft plaatsgevonden.
‘Lessen uit de praktijk’

Ongeveer simultaan aan het verschijnen van deze brochure, is vanuit Leren verbeteren
ook de brochure ‘Lessen uit de praktijk. Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs’ 3
uitgebracht. Hierin wordt verslag gedaan van onderzoek binnen (voormalig) zeer
zwakke scholen naar succesvolle verbeteracties en de vraag wat werkt in de praktijk.
Dat onderzoek heeft geresulteerd in zes praktijklessen, die in de publicatie zijn
beschreven en voorzien van concrete tips. Beide publicaties sluiten op elkaar aan en
vullen elkaar aan. Daar waar ‘Lessen uit de praktijk’ concrete handvatten en tips geeft,
proberen wij met de praktijktheorie, zoals we die in dit hoofdstuk hebben geschetst
en met de praktijkvoorbeelden hierna illustreren, perspectief aan te brengen in de lijn
die schoolleiders kunnen aanhouden in (hun leidinggeven aan) het verbeterproces.
Naast dit verschil in benadering tussen beide brochures, zijn er ook zeer nadrukkelijk
raakvlakken, bijvoorbeeld in de drie manieren om verbeteringen te borgen, zoals die
in ‘Lessen uit de praktijk’ door de onderzochte scholen zijn aangedragen:
1 Meer opbrengstgericht te werken (oftewel kwaliteitszorg in onze termen);
2 Professionalisering van docenten (onderdeel van HRM);
3 De visie en aansturing van de schoolleiding (leiderschap in onze termen).

3

J. Vermaas (2014) Lessen uit de praktijk. Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs.
De brochure is te bestellen en te downloaden op de website www.projectlerenverbeteren.nl
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Borging

Borging zorgt voor het behouden van wat bereikt is. Er vormt zich een nieuw ijkpunt
van het kwaliteitsniveau, op basis waarvan de schoolleiding opnieuw kan voorsorteren
naar en sturen op ontwikkeling van de school naar een volgend kwaliteitsniveau.
Borgen is zorgen dat wat je wilt dat gebeurt, daadwerkelijk ook gebeurt. Hoe je dat
doet, is op verschillende manieren en in combinatie vorm te geven. De bovenstaande
drie aanknopingspunten voor borging lichten we ter illustratie verder toe:
1. Borgen door middel van kwaliteitszorg

De borgende werking van kwaliteitszorg zit bijvoorbeeld in het stellen van niveau
verhogende doelen. Immers, als je naar een hoger doel gaat streven en voortborduurt
op wat er is bereikt, is de kans van terugval naar een vorig stadium van de ontwik
keling minder groot. De borgende werking van kwaliteitszorg zit ook in de kracht
van de herhaling in meting en evaluatie. Door periodiek de kwaliteit te meten en
evalueren is de kans dat terugval tijdig gesignaleerd wordt groot. Maar natuurlijk is
deze methodiek vooral ook gericht op het tot het bereiken van verbetering.
2. Borgen door middel van HRM

De borgende werking van HRM zit in de aandacht voor het optimaal functioneren
van medewerkers, zodat zij op het beoogde niveau (leren) werken. Onder ‘aandacht
voor de medewerker’ zijn verschillende dingen te verstaan: scholing bieden, functio
neren in beeld brengen en evalueren, persoonlijke doelen stellen, teamsamenstelling
monitoren, samenwerking vergroten. Door die activiteit vanuit HRM te leveren kan
de medewerker zorgen dat de prestatie op het door en van hem gewenste (verhoogde)
niveau uitgevoerd wordt en uitgevoerd kan worden. De kans van terugval naar een
lager kwaliteitsniveau is dan kleiner. Sterker nog, de weg voor de volgende stap – van
verbetering naar innovatie – is geplaveid.
3. Borgen door middel van leiderschap

De borgende werking van leiderschap zit bijvoorbeeld in het aanspreken c.q. corri
geren van medewerkers als terugval in de kwaliteit van de uitvoering is gesignaleerd.
Zorgen voor het verbinden van procedures en afspraken aan de gemeenschappelijke
visie, of het elkaar houden aan afspraken die in lijn zijn met de visie, maakt borgen
mogelijk voor alle medewerkers. Als alle medewerkers elkaar aanspreken op uitvoering
van de afspraken is de kans op terugval minder groot en is er dus sprake van borging.
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Een ander voorbeeld van borging vanuit leiderschap is het controleren van de
uitvoering van (HRM- en kwaliteitszorg)werkzaamheden om er op die manier op te
kunnen vertrouwen dat werkzaamheden uitgevoerd worden op het samen overeen
gekomen kwaliteitsniveau.
Inspiratie bieden heeft ook een effect op de wijze waarop medewerkers met hun
werk bezig zijn. Door na te denken over hoe het anders of beter kan, is indirect
kwaliteitsdenken geborgd.
Borgen door middel van leiderschap is wellicht meer een houding dan een systeem,
terwijl bij kwaliteitszorg, of de uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem, planmatig
aan bod komt als het systeem zijn werk doet. Het is wel een aandachtspunt dat de
leider routineus in de planning overeind moet houden, wat weer onderdeel is van een
professionele houding.

24

Duurzame kwaliteitsverbetering

25

3 ‘Kwaliteit is geen toeval’
In gesprek met Kees Horsman
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Vanuit zijn rol van procesbegeleider namens Leren verbeteren kent Kees
Horsman de praktijk van zeer zwakke scholen van binnenuit. Tegelijkertijd
kent hij ook scholen aan de andere kant van het kwaliteitsspectrum: in de
afgelopen jaren was hij toegevoegd expert van de jury die scholen
voordraagt voor het predicaat ‘excellente school’. Per definitie hebben
excellente scholen veel betere onderwijsopbrengsten dan zeer zwakke
scholen. Maar waarin verschillen deze scholen volgens Horsman nog meer?

Het meest in het oog springende verschil heeft volgens Horsman te maken met visie:
“In zeer zwakke scholen ontbreekt het meestal aan een visie op de gewenste kwaliteit
van de leeropbrengsten en het primaire proces. Er is geen sprake van een doorleefde
en gedragen missie en visie. Als er wel een missie of visie is, dan wordt daar vaak niet
op gestuurd.” Hoe anders is dat op excellente scholen. “Bij excellente scholen is veel
meer aandacht besteed aan visieontwikkeling. Ze hebben de ambitie om excellent te
zijn en hebben doorgaans een welomschreven opvatting over de opbrengsten die zij
nastreven en de kwaliteit ervan. Daarbij zijn de opbrengsten vaak breder gedefinieerd
dan de inspectieopbrengsten alleen. Excellente scholen hebben een heldere en
gedeelde visie op het leren van leerlingen en op individualisering van het onderwijs.”
Voorbij de ‘mooie woorden’

Bovendien blijft het op excellente scholen niet bij ‘mooie woorden’ alleen. De bredere
visie die excellente scholen hebben, is concreet terug te zien in hun dagelijkse praktijk.
Horsman: “Het komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in hun onderwijsaanbod en in
de maatschappelijke inbedding van hun activiteiten. Vooral in vmbo-scholen heb ik
voorbeelden gezien van inbedding van het onderwijs in maatschappelijk activiteiten
in eigen wijk of stad. Veel van die activiteiten lijken op de maatschappelijke stage,
maar ze gaan vaak verder. Denk aan een school die alle leerlingen systematisch laat
deelnemen aan activiteiten van plaatselijke sportverenigingen en dan met name bij
de organisatie ervan. Of een school die vanuit de visie op leren schoolse kennis
expliciet verbindt met buitenschoolse leersituaties zoals stages en projecten. Een
andere vmbo-school zet leerlingen in bij het schoonhouden van de wijk en in
plaatselijke bejaardencentra. Deze drie scholen zorgen ervoor dat de ervaringen die
leerlingen zo opdoen, worden ondergebracht in een portfolio.”
Daarnaast monitoren excellente scholen of ze de gewenste kwaliteit ook bereiken en
sturen ze er ook op. Zeer zwakke scholen doen dat zelden of nooit. Aansluitend bij
hun visie hebben excellente scholen meestal criteria geformuleerd voor goede lessen.
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Door vervolgens die criteria in te bedden in professionaliseringsactiviteiten van
leraren, zoals lesbezoeken, intervisie en scholing, hebben zij een duidelijke plaats in
de schoolpraktijk. De verschillen tussen zeer zwakke en excellente scholen zijn ook
terug te vinden in de vormgeving van het onderwijs. “Excellente scholen hebben meer
aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Zij bieden veel vaker geïndividualiseerde
programma’s aan. Ook is er beter nagedacht over toetsing en determinatie, waardoor
excellente scholen er veel beter in slagen leerlingen op de juiste plaats te krijgen en te
houden. De begeleiding van leerlingen is er ook opbrengstgericht, dat wil zeggen op
basis van analyses van leeropbrengsten, zowel van individuele leerlingen als van
groepen leerlingen. Ook hebben excellente scholen beter nagedacht over het leren dat
buiten de lessen plaatsvindt. Zij zorgen voor een aanbod van steunlessen, individuele
begeleiding en buitenlesactiviteiten. Daarnaast krijgen leerlingen een bepaalde mate
van eigen verantwoordelijkheid en hebben zij een eigen inbreng. Zij kunnen
bijvoorbeeld kiezen uit een breed aanvullend onderwijsaanbod, zodat ze hun eigen
voorkeuren kunnen volgen. In sommige excellente scholen worden met leerlingen per
periode individuele doelen vastgesteld, waarop leerlingen invloed hebben. Over het
algemeen geldt dat excellente scholen veel vaker duidelijke opvattingen hebben over
wat zij van leerlingen verwachten, waar de verantwoordelijkheid van leerlingen begint
en waar die eindigt.”
Inzicht in resultaten

Zeer zwakke scholen en excellente scholen verschillen niet alleen in de resultaten die
zij bereiken, maar ook in de mate waarin zij inzicht hebben in die resultaten en hoe
die worden gerealiseerd. Horsman: “Zeer zwakke scholen lijken overvallen te worden
door hun zwakke resultaten. Buitenstaanders, zoals de Inspectie van het Onderwijs,
moeten hen erop wijzen. Zeer zwakke scholen hebben gewoonlijk geen zicht op de
aard en kwaliteit van de leeropbrengsten van hun school in vergelijking met andere
scholen. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de primaire processen.” Zeer zwakke
scholen hebben doorgaans niet geformuleerd wat goed onderwijs is en kunnen dus
ook niet bepalen of zij dat bieden. Horsman: “Dat er eventueel een probleem met
de kwaliteit is, daarvan is men in zeer zwakke scholen zich vaak niet bewust. Ook is
er vaak sprake van externe attributie. Men vindt dan dat de school in bijzondere
omstandigheden zit die verder niet door de school te beïnvloeden zijn. Door een
gebrek aan probleembewustzijn en externe attributie is er ook geen aanleiding om
oorzaken van achterblijvende opbrengsten te analyseren. Zodra er echter meer
probleembewustzijn ontstaat, blijkt het voor zeer zwakke scholen vaak moeilijk
om oorzaken goed te analyseren om op basis daarvan heldere verbeterdoelen te
formuleren.” In excellente scholen is dit echt anders. Horsman: “Excellente scholen
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hebben een beter beeld van de kwaliteit die ze willen realiseren en hoe ze die moeten
bereiken. Ze weten bijvoorbeeld wat ze moeten doen om leerlingen examens goed te
laten maken, hoe ze het verschil CE-SE en de rendementen onder- en bovenbouw
kunnen beïnvloeden. Daartoe beschikken excellente scholen ook over meer en betere
stuurgetallen. Ook hun meer onderzoekende houding verschilt van die binnen zeer
zwakke scholen.”
Organisatie en cultuur

Het zal geen verbazing wekken dat beide categorieën van scholen ook verschillen
in organisatorische voorwaarden voor kwaliteit: leiderschap, schoolstructuur en
-klimaat, professionele cultuur, personeels- en kwaliteitsbeleid. Horsman licht toe:
“In excellente scholen vindt gericht sturing plaats op basis van collectieve ambities en
beleidsafspraken. De leiding houdt zich zichtbaar bezig met het richting geven aan de
organisatie en de daarvoor benodigde inrichting. Leidinggevenden dragen persoonlijk
de ambities uit en geven sturing geven aan permanent verbeteren. Dat gebeurt in een
passende structuur. In excellente scholen is sprake van een uitgebalanceerde school
structuur waarin doelen, taken en verantwoordelijkheden van secties, teams,
afdelingen ten aanzien van onderwijs en leerlingenbegeleiding helder zijn en er een
goede wederzijdse afstemming plaatsvindt. In zeer zwakke scholen zijn secties nogal
eens ondergewaardeerd. Leerlingbegeleiding is vaak geïsoleerd van het onderwijs en
nogal sterk gericht op het welbevinden van de leerlingen en veel minder op hun
leeropbrengsten.”
Het grootste verschil zit volgens Horsman echter in de cultuur. Horsman: “In beide
soorten scholen is het schoolklimaat meestal wel goed, vanuit het aloude adagium
‘zolang de sfeer maar goed is’. De cultuur echter verschilt zeer sterk: zeer zwakke
scholen kennen nauwelijks een op leren en verbeteren gerichte cultuur, gebaseerd op
dataverzameling, evaluatie en het stellen van verbeterdoelen. Daarnaast worden in
zeer zwakke scholen kwaliteitsgebreken van individuen of groepen niet of nauwelijks
benoemd. Medewerkers worden niet of nauwelijks aangesproken op die gebreken en
op hun bijdragen aan verbeteringsprocessen. Excellente scholen zijn veel verder in de
ontwikkeling naar een professionele cultuur waarin het normaal is niet vrijblijvend te
spreken over kwaliteitsverbetering.”
De gesprekscyclus is een belangrijk instrument om mensen aan te spreken op de
kwaliteit die zij realiseren. Horsman constateert echter dat in veel zeer zwakke scholen
de gesprekscyclus nog nauwelijks van de grond is gekomen. Dat geldt ook voor hoe er
over professionalisering van medewerkers wordt gedacht. In de meeste excellente
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scholen bestaat een systematisch uitgevoerde gesprekscyclus en een systeem van
jaarplannen en wordt er cyclisch gehandeld. Dat komt in zeer zwakke scholen
nauwelijks voor. Excellente scholen beschikken bijna altijd over kwaliteitsbeleid
waarin opbrengstanalyse en de evaluatie van de primaire processen centraal staan; in
zeer zwakke scholen is het kwaliteitsbeleid niet ontwikkeld.
Kwaliteit is geen toeval

Volgens Horsman is de kwaliteit die excellente scholen realiseren zeker geen toeval.
Horsman baseert zich daarbij vooral op wat hij in excellente vmbo-scholen heeft
waargenomen. Horsman: “Excellente vwo-scholen kunnen al een excellente leerlingen
populatie hebben. Dan ontstaat een wat vertekend beeld: is de school excellent, of is
het een school voor excellente leerlingen? Dit geldt niet voor vmbo-scholen. Alhoewel
vmbo-scholen over het algemeen allemaal vergelijkbare leerlingenpopulaties hebben,
zie je enorme verschillen tussen scholen. Op excellente vmbo-scholen is kwaliteit geen
toeval, maar de vrucht van gericht beleid en collectieve ambitie.”
Tips

Wat kunnen zeer zwakke scholen leren van excellente scholen? Horsman heeft wel
enkele tips. “Om te beginnen zouden zeer zwakke scholen vooral eens moeten gaan
kijken bij excellente scholen: Wat gaat daar goed? Wat kunnen we daarvan gebruiken?’
Vervolgens is visieontwikkeling van belang. Horsman: “Een visie ten aanzien van de
leerlingenpopulatie die de school in huis heeft of in huis wil hebben en wat men als
school met die leerlingenpopulatie wil bereiken, is onontbeerlijk. Ook een visie op
leren en de resultaten daarvan is noodzakelijk.”
Ook leiderschap is essentieel. “Daarbij gaat het om het bepalen van de richting, het
zoeken van draagvlak daarvoor en vervolgens het consequent sturen op de gekozen
richting. Sturen op de gekozen richting krijgt vorm door met elkaar cyclisch te
verbeteren op basis van heldere verbeterings- en/of borgingsdoelen, het monitoren
van de uitvoering en het zorgen voor tussenevaluaties en voor bijstelling. Daarbij
moet de kwaliteitszorg worden gericht op resultaten en primaire processen – in
plaats van enkel en alleen op tevredenheid.” Voor wat betreft HRM gaat het volgens
Horsman om het ‘benoemen van en aanspreken op’ kwaliteitsgebreken en aanspreken
op bijdragen aan de uitvoering van de verbeteringstrajecten en het faciliteren van
scholing en ontwikkeling. De prioriteit zou daarbij moeten liggen bij een gespreks
cyclus, waarin individuele kwaliteit van lessen en opbrengsten centraal staan en de
bijdragen aan schoolontwikkeling worden besproken.
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4 Vier praktijkvoorbeelden
Met het praktijkmodel zoals geschetst in hoofdstuk 2 in het
achterh oofd, zijn we in gesprek gegaan over het ‘wat’ en ‘hoe’
van duurzame kwaliteitsverbetering bij vier scholen waar
verbetering plaatsvond en -vindt. Het gaat daarbij om twee
voormalig zeer zwakke scholen (zie 4.1. en 4.2) en twee
excellente scholen (zie 4.3 en 4.4).
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4.1 PRINSENTUIN HALSTEREN

Prinsentuin Halsteren verzorgt groen onderwijs in alle leerwegen van het vmbo. De
school heeft circa 320 leerlingen en dertig docenten. De school kent een regionale
functie: leerlingen komen onder andere uit Bergen op Zoom en omstreken, van het
eiland Tholen tot Wouw en van Dinteloord tot Hoogerheide. Prinsentuin Halsteren
is een locatie van Prinsentuin, een vmbo- en mbo-school voor groen onderwijs, dat
onderdeel is van ROC West-Brabant.
Aanleiding

In april 2010 voerde de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit bij de gemengde
leerweg, met als conclusie dat het onderwijs bij deze afdeling zeer zwak was. Zowel
de opbrengsten als de kwaliteit van het onderwijsproces werd als onvoldoende
beoordeeld. In november 2011 volgde een tussentijds kwaliteitsonderzoek. Daarbij
werden weliswaar verbeteringen vastgesteld, maar dat leidde nog niet tot aanpassing
van het toezichtsarrangement. In november 2012 voerde de inspectie weer een
onderzoek uit. Bij die gelegenheid beoordeelde de inspectie de kwaliteit van de
afdeling van Prinsentuin Halsteren als voldoende. Volgens de inspectie had de
afdeling in twee jaar niet alleen een reeks van verbeteringen weten door te voeren,
maar had er ook een belangrijke cultuuromslag plaatsgevonden. Meest opvallend was
volgens de inspectie dat de bestaande betrokkenheid bij de leerlingen was gekoppeld
aan een sterke opbrengstgerichtheid. De verhoging van de opbrengsten was volgens de
inspectie het directe gevolg van een reeks van verbeteringen in het onderwijskundig
proces en de zorg en in tal van ondersteunende processen op het gebied van de
kwaliteitszorg.
Op basis van gesprekken met de vestigingsdirecteur April van Loenen, afdelingsleider
Arthur van de Kar, zorgcoördinator Ans van der Heijden en docent Joost van Loon
hebben we het verbeterproces gereconstrueerd.
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Start

Het negatieve oordeel van de inspectie in 2010 kwam als een ‘donderslag bij heldere
hemel’ aldus de zorgcoördinator: “Voor die tijd hadden we daar nooit iets over
gehoord, of over zoiets als opbrengstgericht werken. Destijds werd een andere school
in de buurt zeer zwak. Ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden: ‘je zult maar zo in de
krant staan’. En vervolgens werden we zelf zeer zwak.”
In die tijd was de school een typische ‘zorg- en kansenschool’. Alle leerlingen waren
welkom en werden bij voorkeur in een zo hoog mogelijke leerweg geplaatst. De zorg
coördinator: “We gingen er altijd vol voor, we zaten niet te freewheelen of zo, we
dachten goed bezig te zijn.” Ondertussen werd er nauwelijks gekeken of de kansen
die de school de leerlingen bood, daadwerkelijk werden benut. De docent: “We waren
ons niet bewust van wat goed ging en wat niet. We keken bijvoorbeeld niet naar
toetsresultaten.” De afdelingsleider: “Vergelijk het met een voetbalwedstrijd: iedereen
rende voortdurend heel hard heen en weer over het veld, maar of we een bal raakten?”
In die situatie trad in de zomer van 2010 een nieuwe vestigingsdirecteur aan. De
vestigingsdirecteur: “Toen ik hier kwam, lag het inspectierapport er al waarin stond
dat de gemengde leerweg zeer zwak was. Dat is het punt waarop ik in augustus startte
met het team. Aan de buitenkant is het lastig iets aan een zeer zwakke school te zien,
dat zit van binnen. Maar er waren 19 indicatoren onvoldoende. Dan weet je dat er
een hoop aan de hand is en dat er echt heel veel moet gebeuren om weer op het
basisniveau te komen. Je moet niet onderschatten dat als een school zeer zwak is, je
een proces ingaat dat heel veel van de mensen vraagt. Ik wist waar ik aan begon toen
ik hier binnen stapte, maar mijn collega’s die hier al werkten, hebben die keuze voor
een zeer zwakke school niet bewust gemaakt. Daarom heb ik eerst nut en noodzaak
van het verbeterproces benoemd”. De docent daarover: “Dat kan ik me nog goed
herinneren. We zaten toen met het docententeam samen. Dan krijg je toch wel een
klap in je gezicht. Ook al werk je hard, dat je dan toch zeer zwak bent. Ja, dat vraagt
om veranderingen en ook wel een beetje om incasseren, want je bent trots op wat je
doet en dan is het vervelend dat dat niet voldoende is.” De zorgcoördinator vertolkt
hetzelfde gevoel: “Ik weet dat er iets van schrik was: ‘oh, wat nu?’, en ook heel veel
teleurstelling, want voor ons gevoel hadden we toch hard gewerkt. En als je het dan
toch niet goed gedaan hebt, dan is dat heel vervelend.”
Daarna vroeg de vestigingsdirecteur alle medewerkers om commitment: “Ik heb hen
tijdens de personeelsbijeenkomst gevraagd: ‘Schrijf eens op waar je de komende tijd
voor gaat. Onderteken dat voor jezelf en maak zo een stuk commitment naar je werk
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toe.’ Dat heeft eigenlijk iedereen gedaan. Op dezelfde middag heb ik die formulieren
teruggekregen van zo’n beetje iedereen. Dat is het stuk commitment waarmee het
begint, want daarmee maak je mensen bewust dat je samen aan een bepaald proces
gaat werken.” Volgens de docent was die start “belangrijk voor het groepsgevoel. De
aanpak verkleinde de kans om je te verstoppen, met als gevolg dat collega’s die in het
verleden wel eens wat minder hard liepen, nu ook een beentje bij gingen zetten.”
Verbeterproces

De vestigingsdirecteur: “Vervolgens moesten er twee dingen tegelijkertijd gebeuren.
Aan de ene kant moeten de processen in de school snel op orde worden gebracht.
Aan de andere kant probeer je daarbij mensen op zo’n manier mee te nemen dat het
hele proces duurzaam is, zodat de veranderingen die je inzet, ook ingebed zijn in hun
doen en laten. Het begint met bewustwording: Wat is kwaliteit, doen we de goede
dingen, hoe borgen we dat en hoe zorgen we ervoor dat het ook van de medewerkers
is? Dit doe je door hierover veel en duidelijk te communiceren: Wat willen we en
waarom?” De afdelingsleider: “We zijn eerst met de leidinggevenden de school
uitgegaan om na te gaan wat er wel werkte en wat niet. Op basis daarvan hebben
we meer dan 30 verbeterprojecten geformuleerd. Enkele daarvan waren quick wins.”
De vestigingsdirecteur: “Daarna hebben we mensen laten meedenken in de
verbeterprojecten en hen daarbinnen de ruimte gegeven. Werkgroepen moesten
dingen ontwikkelen en presenteren, we bespraken het en stelden het bij, waarna
iedereen ermee aan de slag moest. Belangrijk was dat we iedere dinsdagmiddag
mensen bij elkaar brachten door hen vrij te roosteren. Vooraf communiceerden we
in de weekbrief over allerlei ontwikkelingen, zodat we daar de dinsdagmiddag minder
mee hoefden te belasten en we vooral met elkaar in gesprek konden over kwaliteit,
elkaar op de hoogte konden houden en mensen konden samenwerken. Met elkaar
samenwerken is wel de sleutel.”
Terugblikkend spreekt de zorgcoördinator van “een goede aanpak; je spreidt op deze
manier verantwoordelijkheden en tegelijkertijd zorg je ervoor dat mensen door samen
te werken elkaar beter leren kennen. Iedereen moest meedoen, maar je kon wel kiezen
uit de verschillende werkgroepen.” De docent hierover: “Zo werden taken binnen het
docententeam onderling verdeeld. Ik zat bijvoorbeeld eerst in de werkgroep visie en
later in de werkgroep opbrengstgericht werken. Zo zijn we als team aan de slag
gegaan.” Op deze manier werden docenten op hun expertise aangesproken en werd er
ingezet op zelfsturing. Dit werkte volgens de docent motiverend: “Je hebt te maken
met hoogopgeleide mensen, daar mag je toch ook wel wat van verwachten.” Kaders
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waren wel van belang hierbij. De afdelingsleider: “Door de kaders loop je niet in
het wilde weg. Door bovendien cyclisch te werken, kijk je ook regelmatig terug.”
De zorgcoördinator: “We moesten regelmatig aan het managementteam of aan het
hele team presenteren hoe ver we waren.” Op die manier vond tussentijdse bijstelling
en afstemming plaats. Deze cyclische manier van werken is inmiddels ingesleten in
het team.
Zo’n aanpak gaat niet vanzelf. De leiding moet bijvoorbeeld de werkgroepen los
durven laten. Binnen de werkgroepen moeten de rollen ook duidelijk zijn. In de
eerste periode hebben externe begeleiders meegekeken naar het proces in de werk
groepen. De zorgcoördinator: “Docenten willen snel concreet worden, waardoor ze
gemakkelijk voorbijgaan aan de achterliggende gedachte van een project.” Externe
ondersteuning kan dan een goede rol spelen. Naast procesmatige ondersteuning
hebben externe begeleiders op onderdelen ook inhoudelijke expertise aangedragen.
Het effect van de projectmatige manier van werken is dat medewerkers professioneler
zijn geworden. De docent: “Door het werken in werkgroepen word je expert. Tijdens
de werkmiddagen werd je ook bijgepraat door andere werkgroepen. Op die manier
krijg je ook kennis en overzicht over wat er buiten je eigen klaslokaal speelt.”
De vestigingsdirecteur: “We hebben een omslag moeten maken van een cultuur
waarin veel werd gedoogd en waarin de docent werd gezien als de professional die in
zijn lokaal zijn eigen ding kan doen, naar een zakelijke cultuur: de school als een
gewone onderneming. Dan kom je op het woord professionele cultuur. Dat is
veelomvattend en dat hoor je ook heel vaak: als we maar een professionele cultuur
hebben, dan komt het wel goed, maar hoe zet je dat dan verder weg? Het zit
bijvoorbeeld in het voorbereiden van een vergadering zoals jij verwacht dat een les er
ook uitziet. Het is het voorbeeldgedrag dat je als leidinggevende hebt. Af en toe moet
je dat voorbeeldgedrag ook benoemen: ‘heb je door wat we aan het doen zijn?’ Als je
niet met elkaar praat over wat een cultuur juist tot een professionele cultuur maakt,
dan kunnen mensen dat ook niet in hun gedrag overnemen.”
Professionalisering

Het verbeterproces is zo opgezet dat er een professionaliserende werking van uit gaat.
Daarnaast was professionalisering ook een specifiek aandachtspunt. De vestigings
directeur: “Alles wat om de klas heen georganiseerd kan worden, dat kan ik als
leidinggevende regelen, maar wat in de klas moet gebeuren, daar zijn docenten
verantwoordelijk voor. En dan ga je op zoek naar meetinstrumenten waar mensen
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zichzelf aan kunnen meten, niet alleen wat doe je niet goed, maar ook waar kan ik me
ontwikkelen. Vergelijk het met leerlingen in de klas. Die willen ook een cijfer. Het
mooie is dat je dan ook kunt zeggen, ‘je hebt nu een 4, maar als we dit gaan doen,
dan haal je die 6’. Dat is niet alleen goed voor leerlingen, maar ik denk ook voor
docenten en voor leidinggevenden. Er is een startpunt en je wilt ergens naartoe
groeien. Vanuit deze gedachte hebben we eerst beleid gemaakt over wat we verwachten
van mensen, over de aspecten waarop we ontwikkeling willen zien en de wijze waarop
we mensen gaan beoordelen. We hebben samen een didactisch concept ontwikkeld
aan de hand waarvan een kijkwijzer is gemaakt die we als schoolleiding hebben
gehanteerd bij de lesbezoeken in het kader van functionerings- en beoordelings
gesprekken. Van meet af aan zijn we helder geweest over de verwachtingen en de
manier van werken. We hebben mensen tijd, ruimte en ondersteuning gegeven zich te
ontwikkelen op basis van een nulmeting en een terugkoppeling. Zo’n ontwikkelcyclus
zorgt voor ruimte en veiligheid.”
Een instrument dat in dit kader wordt gehanteerd, is de zogenaamde GIDA4. De
afdelingsleider: “Het is een vragenlijst die je voor jezelf invult. Die lijst bestaat uit een
groot aantal vragen over welbevinden. De docent vult de lijst in voor zichzelf. Jij als
leidinggevende doet dat ook voor die collega zoals jij hem ziet. In categorieën scoor je
van rood tot groen. Ik heb collega’s gehad die scoorden zeven keer groen bij mij en
zeven keer groen bij zichzelf. Die zitten dus gewoon goed in hun vel. Dan hoef je het
daar dus eigenlijk niet over te hebben. Maar we hebben ook mensen die scoren geel of
oranje. Dan moet je wel in gesprek om te kijken hoe we iemand weer terugkrijgen in
het groene gedeelte. Het varieert hoe je daar met mensen mee omgaat. Sommige moet
je prikkelen of uitdagen en een taak geven. Met anderen ga je in gesprek en zeg je,
misschien is het handig dat jij die klassen voorlopig even niet meer neemt, want ik zie
dat het niet goed gaat met jou. En dan zegt iemand ‘het gaat inderdaad niet goed met
mij’. Dat zijn wel heel extreme beslissingen die je dan op dat moment moet nemen en
dus ook neemt.”

4

De GIDA en de MAP (zie verderop) zijn twee testen. De GIDA meet het welzijn van de docent,
de mate van vitaliteit en verandervermogen. De MAP meet de mate waarin de docent zich als
professional ontwikkelt langs de voor hem/haar noodzakelijke competenties (vakmatig, in de
klas, in de school). De ontwikkeling loopt langs loopbaanpaden die parallel lopen aan de
functiedifferentiatie. De testen zijn objectief en gevalideerd en faciliteren het beoordelings- en
ontwikkelgesprek. Zie ook: http://iturl.nl/snfP_3.
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Een ander instrument was de MAP. De docent: “Je moest een vragenlijst invullen over
waar je denkt te staan en waar je naartoe wilt. Dan is het wel goed voor jezelf te weten
welke gradaties er zijn. Ik sta op niveau 2, ik wil naar niveau 4: hoe ga ik daar dan
komen?” Dit instrument werd ook door de leidinggevende ingevuld, ten behoeve van
de gesprekken in de ontwikkelcyclus. De afdelingsleider: “Op jaarbasis voer ik heel
veel gesprekken in het kader van de ontwikkelcyclus: voortgangsgesprekken, na de
lesobservatie volggesprekken en ten slotte functioneringsgesprekken.”
Naast de gesprekken in het kader van de ontwikkelcyclus, vinden er nog meer
gesprekken plaats die een vaste plek hebben in de structuur van de school: mentoren
praten in mentorgesprekken met de leerlingen over hun resultaten. Met de secties
vinden regelmatig resultaatgesprekken plaats, zowel over hoe het sociaal-emotioneel
met leerlingen in de klas gaat als over de leerresultaten. Met ouders en leerlingen
wordt de zogenaamde perspectiefkaart besproken.
Visie, leiderschap en cultuur

Bij verbeterprocessen gaat het om structuur en cultuur. De vestigingsdirecteur:
“Structuur is wat je op papier zet, wat je wilt doen, wat je afspreekt. Een koers
bijvoorbeeld, die zet je uit voor vier jaar. Aan die grote lijn houd je vast en je gaat
kijken hoe je het elastiek kunt uitrekken. Cultuur is het gedrag, wat mensen feitelijk
van de afspraken laten zien. Daar hoort ook bij dat je elkaar aanspreekt, dat je het
normaal vindt dat mensen feedback geven en vragen, dat je je ontwikkelt en dat je
doet wat je zegt en dat je zegt wat je doet. Je schakelt tussen de koers en de mensen
door een combinatie van een aantal stijlen van leiderschap; door dwingend te zijn,
door gezaghebbend te zijn of door de democratie op te zoeken en collega’s te coachen:
wat wil ik, zijn mensen bereid en kunnen ze het? Als leidinggevende zet je jezelf
daarbij als persoon neer. Dat moet ook, mensen willen duidelijkheid, ze verwachten
consistent gedrag.”
Het belang van de persoon van de leidinggevende in het verbeterproces blijkt uit wat
medewerkers over de vestigingsdirecteur zeggen. De zorgcoördinator: “Ze is iemand
die het proces kon leiden op basis van voldoende know how en een positieve, actieve
uitstraling; iemand die het kan overbrengen op het team en vertrouwen heeft in het
team. Ze geeft mensen persoonlijke aandacht, ze is zowel zakelijk als een mensen
mens.” De afdelingsleider: “Aan het begin leidde ze het proces nog strak, maar
gaandeweg gaf ze meer verantwoordelijkheid aan het team. Ze heeft persoonlijkheid,
iedereen ziet haar kwaliteiten. Ze beoordeelt mensen op hun bijdrage aan het werk.”
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Het gaat niet alleen om het leiderschap van de vestigingsdirecteur. De vestigings
directeur: “Om tot kwaliteitsverbetering te komen, is voorbeeldgedrag van het
management van belang. Je moet zelf voortdurend uitdragen wat je roept. Als
managementteam doe je dat collectief, met elkaar. Het gaat om de vraag hoe je ervoor
zorgt dat je onmisbaar wordt, dat het niet te veel aan de persoon van de leider hangt,
maar dat het van het team wordt. In het eerste jaar was ik als leidinggevende
onbewust bekwaam. Ik deed wat ik dacht dat nodig was, maar kon dat niet goed
uitleggen. Ik ben me daarin toen gaan verdiepen. In gesprek met mijn afdelingsleiders
hebben we samen een filosofie over leiderschap ontwikkeld. We zitten nu in de fase
dat we begrijpen wat we doen en waarom we het zo doen. Iedere week hebben we
driehoeksoverleg: hoe gaan we om met een bepaald onderwerp of een bepaalde casus.
Zo ontstaat op een gegeven moment het vertrouwen dat iedereen het op dezelfde
manier doet. We kunnen het nu ook uitleggen. Als je het waarom van je handelen
begrijpt, kun je het ook gaan veranderen.”
Resultaten en de borging

De vestigingsdirecteur: “Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren, dan is er eigenaar
schap en commitment. Het verbeterproces is van het team geweest en niet alleen van
de leidinggevenden. Het leeft bij de mensen.” De docent: “We staan niet meer stil,
maar kijken voortdurend hoe we het doen en of het beter kan. Het effect voor mij
persoonlijk is dat je groeit als docent en dat als je investeert in jezelf, dat ook ten
goede komt aan de leerling en uiteindelijk ook weer terugkomt in je beoordelingsen functioneringsgesprekken.” De afdelingsleider: “Als docent praatte ik meer tegen
kinderen dan met hen, zo van ‘ik ben docent, jij bent leerling en jij moet doen wat
ik zeg’. Daar zit een omslag in, ook bij andere collega’s. In de lessen denk ik dat het
leerlingenvriendelijker is geworden. Dat mensen zich ook door de scholingen bewust
zijn dat leerlingen ook hun verhaal kwijt moeten kunnen. Leerlingen merken het
verschil en geven dat ook aan in evaluaties. We nemen leerlingen nu ook mee naar
voorlichtingsavonden over de school. De klant is nu koning. Er is ook veel meer
openheid naar ouders, die ook herkennen dat we hard bezig zijn beter te worden.”
De projectmatige manier van werken is inmiddels ingesleten en van het team
geworden. De docent: “We staan niet meer stil, maar we kijken voortdurend hoe we
het doen.”
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TERUGBLIK
Hoe was in deze casus het driehoeksmodel zichtbaar,
welke elementen zagen we terugkomen?
Elementen van leiderschap
• Commitment benoemen, naar elkaar en naar jezelf
• Werken aan groepsgevoel
• Visie op leiderschap ontwikkelen
• Mensen aanspreken op hun expertise
• Verantwoordelijkheid geven
• Voortgang laten verantwoorden
• Zicht op wat je van medewerkers mag verwachten
• Aandacht voor gedrag (cultuur) en structuur
• Voorbeeldgedrag
• Vertrouwen geven
• Situationeel leiderschap
Elementen van HRM
• Mensen meenemen in ontwikkeling, hen betrekken
• Samenwerking stimuleren
• Gesprekkencyclus invoeren en handhaven
• Aanspreken op expertise mogelijk maken
• Zelfsturing ontwikkelen
• Expertise aanboren en ruimte geven
• Praten over professionaliteit
• Instrumenten inzetten waarmee medewerkers zichzelf kunnen meten
Elementen van kwaliteitszorg
• Processen verbeteren
• Opbrengstgericht werken
• Toetsresultaten gebruiken voor het stellen van doelen
• In gesprek gaan over kwaliteit
• Cyclisch werken
• Verdiepen in oorzaken
• Projectmatig werken
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4.2 Z
 UYDERZEE COLLEGE,
LOCATIE LEMMER

De locatie Lemmer van het Zuyderzee College biedt naast onderwijs in de eerste drie
leerjaren van havo en vwo, alle leerwegen in het vmbo. In totaal heeft de locatie een
kleine 400 leerlingen uit Lemmer en omgeving. In 2010 werd de kaderberoeps
gerichte leerweg als zwak beoordeeld vanwege onvoldoende opbrengsten.
Aanleiding

“In 2009-2010 belandden de opbrengsten van onze kaderberoepsgerichte leerweg
in het rood. Dat was het moment dat we zijn gestart met ons verbetertraject.
Het paradoxale was dat we in dat jaar ook de onderwijsprijs Flevoland ontvingen.”
Aan het woord is vestigingsdirecteur Herjan Reuten. Reuten: “Die dubbele signalen
hebben ons niet getemperd in onze motivatie voor verbetering.” Corina Dooper,
docent tekenen en handvaardigheid: “Toen we het bericht kregen van de onderwijs
inspectie over de onvoldoende opbrengsten, reageerden we daar best kalm op.”
Carin Ketellapper, docent wiskunde en rekenen voegt hieraan toe: “Ondanks het
teleurstellende bericht zijn we er nuchter onder gebleven. Maar we voelden wel
de druk dat er iets moest gebeuren.” De directeur-bestuurder gaf de opdracht
kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg schoolbreed aan te pakken, dus voor alle
afdelingen. Reuten: “We hebben vanuit onze overtuiging voor deze aanpak meteen
breed ingezet op verbetering door middel van collectieve aandacht voor
kwaliteitszorggericht denken en werken.”
Onderwijsconcept

In 2003 koos de locatie voor de overstap van traditioneel onderwijs naar een school
die bewust kansen geeft. Daarnaast zette de school in op het gebruik van laptops,
een toen vooruitstrevende keuze. Dooper: “Onze manier van lesgeven veranderde
drastisch met de komst van het laptoponderwijs. We hebben veel lessen ontwikkeld,
heel leuk om te doen.” Reuten vult aan: “We waren ons ten tijde van deze koers
wijziging bewust dat deze keuzes konden leiden tot onvoldoende rendement. Daar lag
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niet de eerste verrassing, maar toen we ons concept hadden gewijzigd, veranderde
plots onze leerlingenpopulatie. Waar we voorheen 62% vmbo-leerlingen hadden,
daalde dit percentage naar 27%. Ondertussen steeg de havo-populatie van 38%
naar 73%. Ook maakten we een forse groei door. De omschakeling naar het hippe
laptoponderwijs was hierin een voorname factor.” Bij aanvang van de omschakeling
in het onderwijsconcept koos de school voor een intensief traject. Ketellapper:
“We hebben hard gewerkt aan activerende didactiek, wellicht sloegen we daar ook
wel in door. Nu zijn we iets meer structuur aan het bieden, dat beïnvloed het
activerende element van de les wel een beetje. Maar dat is goed, de jongere leerlingen
hadden iets meer sturing nodig.”
Al snel voelde de school naast de eigen opgelegde druk ook externe druk vanuit de
inspectie. Reuten: “Die externe druk was voor ons meer een te verwachtten realiteit
dan een last. We zijn alles wat we met ons onderwijs wilden bereiken gaan koppelen
aan een goed rendement. Die opdracht geldt nog steeds, want nu staan de opbrengsten
van de gemengde en theoretische leerweg onder druk. Maar dit gaat goed komen. We
hebben hier gewoonweg vertrouwen in omdat we nu weten hoe we aan de knoppen
moeten draaien.”
Verbeterproces

“We wilden een duurzaam traject en zo heb ik het als vestigingsdirecteur ook ervaren.
Als we alleen pleisters hadden geplakt, waren we als groep niet wendbaar geweest”,
aldus Reuten. De school schakelde via Leren verbeteren een procesbegeleider in en
nam deel aan de netwerk- en kennisbijeenkomsten vanuit het project. Ook maakte de
school gebruik van de mogelijkheid van externe auditing. Er is gewerkt aan verbetering
binnen de kernteams en in projectgroepen. De vakgroepen zijn in ere hersteld en ook
daar is gewerkt aan verbetering. Reuten: “In het vmbo koppelden we projecten aan
vakken, dat hebben we losgelaten. De cijfers werden te positief beïnvloed door de
cijfers die de projecten opleverden. Dit was in eerste instantie geen leuke ontwikkeling
voor de docenten. De collega’s moesten ook de zin inzien van de gekozen ontwik
kelingen en zich kunnen verbinden aan de werkwijze. Sturen op rendement zit nu
tussen al onze oren, maar dat is stapsgewijs gegaan. We gingen van ‘kansen geven’
naar ‘kansen binnen kaders’. Nu, een fase verder kan een leerling eigenlijk niet meer
opstromen. Ondanks deze veranderingen zijn we nog steeds sterk verbonden in de
uitwerking van onze visie. En de collega’s gaan mee in deze ontwikkelingen. Het
onderwijs is nog steeds leuk. Dus sturen op opbrengstgericht werken kan, maar we
hebben nog steeds stappen te maken. Het analyseren van opbrengsten van alle niveaus
is nog een punt van aandacht.”
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Dooper: “Met name het invoeren van intervisie en collegiale lesbezoeken heeft veel
gebracht. Ik ging bijvoorbeeld elementen van klassenmanagement die ik bij een
collega had gezien, gebruiken in mijn eigen les. Het werd er gewoon beter van.”
“Met elkaar praten over vakdidactiek ging voorheen lastig.”, vult Ketellapper aan.
“Ik had een senior collega die er niet graag over sprak. Van de groep oudere docenten
zijn er in een korte tijd veel met pensioen gegaan, ook wel om verschillende redenen,
niet iedereen kon aanhaken.”
De school is ook extern aan de slag gegaan. Met de plaatsingscommissie is de
plaatsingswijzer ontwikkeld. Met behulp van dit instrument zijn de basisscholen
overtuigd van het belang van het aanscherpen van de adviezen. Het effect van betere
determinatie is pas op termijn zichtbaar, het duurt even voordat alle leerlingen op de
juiste plek zitten. De gevolgen van de minder optimale plaatsing in het verleden, zijn
eerst nog merkbaar. Reuten: “Het heeft tijd nodig om uit de school te groeien. Het
breukvlak is het meest zichtbaar tussen de havo en de gemengde en theoretische
leerweg. We hadden in de havo te veel leerlingen die eigenlijk beter op hun plek
waren geweest in de gemengde en theoretische leerweg. Ook in die leerweg hadden
we leerlingen die thuishoorden in de kaderberoepsgerichte leerweg.”
Leiderschap

“Bij de start van het verbetertraject trad ik aan als leidinggevende. Vanuit die positie
is goed te zien hoe we in fasen zijn veranderd. Het moet ook wel in fasen, anders raak
je elkaar kwijt. Wat we anders zijn gaan doen? We reflecteren nu veel meer op de
resultaten. Maar we laten ons ook niet van de wijs brengen door zwakke opbrengsten.
Ons proces moet niet worden platgeslagen door druk op zwakke opbrengsten.
Dus geen paniekvoetbal, gewoon doorzetten. Als we nu in de focus op rendement
zouden doorslaan en strakker op rendement gaan zitten dan we al doen, verliezen we
de mensen bij hun werkzaamheden in de doorontwikkeling van het onderwijs. Als ik
op basis van de huidige opbrengsten in de gemengde en theoretische leerweg zou
versnellen, krijg ik die keuze straks hard in het gezicht terug”, aldus Reuten.
Dooper: “Met de komst van Herjan als vestigingsleider gebeurde er echt iets in de
school. Voor docenten, leerlingen en voor ouders. Daar waar ouders gewend waren
zonder enige reserve binnen te lopen en van leer te trekken, zette Herjan direct de
maat en zorgde voor de voorwaarden van een goed gesprek.” Ketellapper beaamt dit:
“Dat gaf al snel veel duidelijkheid. Wat hij zegt, doet hij ook. De aanwezigheid van
een duidelijke leidinggevende geeft rust in de school.”
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Reuten vervolgt: “Deze locatie bruist op inhoud. Mooie dingen moet je koesteren,
maar onze vaardigheid om te evalueren was geen routine en zeker geen ritueel. Sturen
op evaluatie hoeven we ondertussen steeds minder te doen, iedereen weet wat we in
ieder geval bespreken en iedereen is daar ook op ingesteld. Als je resultaten terug- of
tegenvallen, weet je als docent dat we daarover samen gesprek gaan voeren. Dat zijn
geen gespannen gesprekken, maar gewoon goede, realistische gesprekken. Wie niet
kan, maar wel wil, daar stoppen we energie in. Maar de lijn is ook: wie niet wil,
daarvan nemen we afscheid.” Reuten zwijgt even en zegt dan: “Eigenlijk ben ik best
hard, afspraak is afspraak. Wat ik van de mensen vraag, is kwaliteit in de klas. Het
had even tijd nodig om bij iedereen tussen de oren te komen. Die tijd van zaaien is
voorbij, het is nu tijd om te bemesten en straks oogsten: de opbrengsten stevig in het
groen, zodat we niet meer in dezelfde situatie komen.”
HRM

Voorafgaand aan de start van het voeren van ‘andere’ gesprekken met docenten had
Reuten wel een beeld van de stappen die hij wilde zetten. “We hadden echt wat te doen
op het gebied van HRM”, zegt Reuten: “In de individuele gesprekken met medewerkers
sprak ik met hen eerst over de nieuwe organisatie, over wat dat betekende voor hen.
Maar ook bespraken we het pedagogisch klimaat, wat we verstaan onder ‘leuk onderwijs’
en over hoe we het leren zien. Deze gesprekken hebben eraan bijgedragen dat het
klimaat is veranderd. Dankzij de gesprekken leerden we elkaars betrokkenheid en focus
kennen. De verbinding werd gemaakt.” Naast de individuele gesprekken werd er ook
meer aandacht gegeven aan het gesprek in de vakgroep over het rendement. Nu wordt er
binnen de vakgroep en in individuele gesprekken gesproken over rendement. Reuten:
“Samenwerken aan verbetering is onderdeel van de school. Dat merk je aan hoe flits
bezoeken in lessen worden ervaren en aan de collegiale consultatie. Deze zaken zijn
normaal geworden.” Ketellapper: “We zijn gewend aan de lesbezoeken en de gesprekken
die daarop volgen. Maar soms zijn we er nog wel wat huiverig in. We hebben goede
ervaringen met de collegiale consultatie, het is waardevol. Toch is dit met alle andere
werkzaamheden best lastig te organiseren, het staat al snel onder druk.”
Reuten: “De bevlogenheid over onderwijs met elkaar weten te behouden, is belangrijk
geweest en nu nog. We zijn heel bewust met onderwijs bezig geweest. De omslag in
het onderwijsconcept en het ontwikkelen van resultaatgerichtheid heeft er voor
sommige docenten toe geleid dat bepaalde vaardigheden die zij minder beheersten,
belangrijker werden. Voor diegenen die het gewenste niveau niet hebben bereikt,
betekende dat hun positie en verworvenheden uit het verleden niet meer vanzelf
sprekend waren. Soms moest er herschikking plaatsvinden om de kwaliteit van het
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aanbod te beheren. Omdat de lijn hierin voor mij als vestigingsleider heel helder was,
kon ik die ook goed voor anderen uittekenen. Met die lijn kun je ook goed afspraken
maken over welke stappen een medewerker nog wil maken. Dooper: “We hebben nu
een jong team in een kleine school. We zijn op elkaar aangewezen en je merkt goed
dat iedereen voor elkaar klaarstaat. Ja, dat er collega’s weg zijn, heeft er wel toe
bijgedragen dat we met de huidige groep docenten slagvaardiger zijn dan we waren.”
Kwaliteitszorg

Het Zuyderzee college heeft een beter beeld van kwaliteitszorg gekregen. De insteek was
om al het goede wat er in de school bestond te behouden en waar nodig op de juiste
plekken te verbeteren. Reuten: “Ik heb honger naar meer, we zijn nog lang niet klaar
met waar we heen willen, ondanks dat we al zoveel in het onderwijs bereikt hebben.
We willen kwalitatief hoogwaardig zijn. We zoeken bewust samenhang in onze ontwik
kelingen, want alles moet meegroeien.” De school doet dit nu voor het derde jaar door
middel van bijvoorbeeld gezamenlijke scholing. Maar ook werkt de school nog steeds
met werkgroepen die elkaar periodiek informeren. Dit zijn vaste groepen geworden:
‘organisatie’, ‘pedagogisch klimaat’, ‘communicatie’ en ‘ict’. Iedereen maakt deel uit van
een groep, iedereen is betrokken in ontwikkeling. “Dus we hebben hier steeds allerlei
vaatjes aan het borrelen”, licht Reuten toe. Ketellapper: “Het werken aan verbeteringen
in groepen maakt dat we allemaal een bijdrage leveren. We wisselen uit met alle collega’s
en geven groepen feedback op hun tussentijds resultaat. Zo zijn we goed op de hoogte
van wat er gebeurt. Elke groep werkt aan een onderwerp uit het beleidsplan. Dus dit is
niet zomaar een beetje praten, we hebben doelen te halen. Die hoeven niet altijd groot
te zijn, maar we moeten wel presteren en dat willen we ook.”
“Ons uitgangspunt is dat als je stappen wilt maken, iedereen daar onderdeel van hoort
te zijn” aldus Reuten. “Alle onderdelen moeten meegroeien, net als in de sport. Een
team dat goed presteert, kun je ook uithollen, dus je moet blijven zorgen voor vers
bloed en nieuwe impulsen. We willen onze vernieuwingsdrang vasthouden met oog
voor de verhoudingen in ons team. Toch zorgen we ook voor historisch besef, we gaan
zorgvuldig om met diegenen die veel voor de organisatie hebben betekend en we laten
de jongere enthousiastelingen niet te hard vooruit rennen. We zijn alert op de
teamsamenstelling en werken met ruimte en kaders om een vruchtbare grond voor
ontwikkeling te creëren. Als we goed onderwijs koppelen aan goede resultaten, wordt
het werk alleen maar leuker!” Dooper: “Voor ons is kwaliteitszorg met name een
goede les verzorgen. We zorgen ervoor dat de leerling goed weet wat er van hem
verwacht wordt. Ook onze collega’s zijn zeer gemotiveerd en willen heel graag werken
aan ontwikkeling, dat valt ook ons op.”
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TERUGBLIK
Hoe was in deze casus het driehoeksmodel zichtbaar,
welke elementen zagen we terugkomen?
Elementen van leiderschap
• Alle afdelingen betrekken, ook al is er maar één afdeling onvoldoende
• Uitvoering bijstellen na evaluatie
• Richten op rendement
• Medewerkers verbinding laten maken met een nieuwe werkwijze
• Samenwerken aan visie
• Bewustzijn van ontwikkeling in fasen
• Taken/functies herschikken waar nodig
• Feeling voor voorsorteren en de volgende stap en verbinding houden met de
medewerkers hierin
• Duidelijkheid over omgangsvormen, duidelijk zijn
• Nieuwe impulsen mogelijk maken
Elementen van HRM
• Collegiaal lesbezoek mogelijk maken
• Praten over vakkundigheid
• Afspraak is afspraak in pop-gesprekken
• Gezamenlijke scholing
• Werken met werkgroepen
• Energie stoppen in mensen die willen
• Werken aan inhoudelijke verbinding van het vak tussen mensen
• Taken/functies herschikken waar nodig
• Aandacht voor teamsamenstelling
Elementen van kwaliteitszorg
• Werken met evaluatiemomenten
• Uitvoering bijstellen na evaluatie
• Praten over vakdidactiek
• Reflecteren op resultaten
• Resultaatgerichtheid
• Werken met werkgroepen
• Collectieve aandacht voor kwaliteitszorggericht denken en werken
• Kwaliteitsmetingen door middel van externe audit
• Inzet van plaatsingswijzer: gebruik maken van een meetlat
• Iedereen betrekken in kwaliteit
• Uitwisseling over voortgang van ontwikkeling organiseren
• Werken aan doelen
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4.3 HET GOOIS LYCEUM

Het Goois Lyceum is een algemeen-bijzondere school voor havo, atheneum en
gymnasium in Bussum. In 2013 en in 2014 ontving de school het predicaat excellent
voor de vwo-afdeling. De havo-afdeling volgde in 2014. Ook de aanmeldingen zitten
in de lift: van 126 een paar jaar geleden naar bijna 360 in 2013. Het ging niet altijd
zo goed met de school. In 2008 stonden de onderwijsopbrengsten van de havoafdeling in het rood en moest de toenmalige rector al na twee jaar het veld ruimen.
Onder leiding van de huidige rector werd de weg naar excellentie ingeslagen. Op basis
van gesprekken met rector Henk Lenselink, de afdelingsleiders Marieke Sumter en
Rob Schuurmans en de docentne Joyce Bilbija, Maarten Frissel en Helmi Sonneveld
hebben we het ontwikkelingsproces van de school gereconstrueerd.
Analyse

De rector: “In de eerste weken na mijn aantreden in 2009 heb ik een analyse van de
school gemaakt. Ik zag dat er over het algemeen goede, hoogopgeleide docenten
waren die hun best deden. De teamleiders waren erg druk met de dagelijkse gang van
zaken. Waar het aan ontbrak, was sturing, afstemming en communicatie. Er was een
eilandencultuur. Een voorbeeld: een groepje docenten organiseerde op eigen initiatief
een activiteit voor de beste leerlingen uit groep 8 van de basisscholen, maar doordat er
geen follow-up aan werd gegeven, meldden die leerlingen zich nauwelijks aan voor de
brugklas. Er was geen verband tussen activiteiten, er werd niet gestuurd en al helemaal
niet op de opbrengsten. Ook de randvoorwaarden waren lang niet altijd op orde.”
Een afdelingsleider over deze periode: “Afdelingsleiders waren voorheen als jaarlaag
coördinatoren vooral verantwoordelijk voor de spreekwoordelijke bekertjes en de
bordjes bij activiteiten. Er was geen structuur in de school, initiatieven die er waren,
waren niet in lijn met de missie en de visie, maar hingen aan personen. Er was grote
vrijheid, mensen werden niet aangesproken op wat ze deden. Functioneringsgesprek
ken werden gevoerd ‘omdat dat nu eenmaal moest’. De agenda werd gevuld door
wat zich zo al aandiende. Inmiddels hebben we de kreet ‘in de organisatie denken’,
oftewel: wat komt erbij kijken als je bijvoorbeeld een excursie voor leerlingen wilt
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organiseren? Dit heeft wel een aantal jaren geduurd. Werken met een duidelijke
agenda en goede interne communicatie hebben daaraan bijgedragen. Ook zijn we
gaan zoeken naar een juiste indeling voor de teams. Moet het gymnasiumteam nu wel
of niet apart, was bijvoorbeeld een vraag. De fase van bekertjes en bordjes is inmiddels
allang voorbij. Aansturen gebeurt in de teamvergaderingen, in de functionerings
gesprekken, en in de wandelgangen. Loopt het niet in de klas, dan regel je een gesprek
met de docent en enkele leerlingen erbij.”
Een docent: “Het ontstaan van de professionele cultuur zoals de school die nu kent,
was een kwestie van lange adem. Destijds stapten we overal in, maar verdween het
ook net zo hard weer. Het adagium was ‘laat duizend bloemen bloeien’. Nu is er meer
structuur en zijn er meer kaders. Er is meer continuïteit doordat we werken in teams.
Ondertussen komen ook de secties weer in zicht.”
Verbeter voorstellen

Na de analysefase is de schoolleiding de hei opgegaan, onder meer om na te denken
over de wenselijke organisatiestructuur. De school had voor 2009 ingezet op onderwijs
kundige teams, waardoor de verantwoordelijkheid van de secties onduidelijk was
geworden. Inmiddels is de balans tussen teams en secties weer hersteld, bijvoorbeeld
door op de wekelijkse vergadermiddag ook tijd te reserveren voor de secties. Er is een
vaste vergadercyclus: in week 1 de teams, in week 2 de secties, in week 3 de projecten,
in week 4 weer de teams, enzovoorts. Secties hebben de opdracht hun onderwijs in de
doorlopende leerlijn goed af te stemmen, vooral in de middenbouw. Secties hebben
een technische rol rond vakinhoud, resultaten en doorlopende leerlijnen. Het
inhoudelijke gesprek over onderwijs vindt plaats in de teams. Teams maken een eigen
jaarplan, waarin zij hun doelen zo smart mogelijk formuleren. Bovendien beschikken
zij over een eigen budget.
De rector: “Voor de ontwikkeling van de school hebben we vooral gekeken naar waar
de school al goed in was. De kracht van de school waren de goede docenten en de
goede vak- en kennisgerichte lessen. Het was in die zin een traditionele school.
Vervolgens zijn we gaan nadenken over de vraag hoe we binnen die traditionele
structuur toch aandacht zouden kunnen besteden aan vaardigheden van de 21e eeuw.
In het gesprek daarover gaven docenten aan dat ze niet wilden dat de school een
typische bèta-school zou worden. Toen is het idee van een aantal stromen ontstaan.
Naast het traditionele, vakgerichte onderwijs gericht op kennisoverdracht, volgen alle
leerlingen vijf uur in de week onderwijs in een van de stromen die zijn gericht op
vaardigheden als presenteren, onderzoek doen en samenwerken. We hadden al het
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gymnasium, waarin er vanaf het eerste leerjaar naast Latijn en Grieks ruimte is voor
versterkt Engels en internationalisering. Naast de technasiumstroom, waartoe een
aantal docenten al het initiatief hadden genomen, kwam er een kunst- en mediastroom. Een stroom in ontwikkeling is ‘geschiedenis en omgeving’.”
Een van de afdelingsleiders: “Urgentiebesef dat er echt iets moest gebeuren ontstond
naar aanleiding van de geringe aanmeldingen. Voor iedereen werd duidelijk dat er
banen op de tocht kwamen te staan. We zijn toen in gesprek gegaan over de vaardig
heden van de 21e eeuw. Op basis daarvan zijn we eerst met het technasium begonnen.
Daarna volgde het gymnasium. Omdat we geen exclusieve bètaschool wilden worden,
zijn we ook begonnen met kunst en cultuur. Al met al heeft het wel drie jaar geduurd
om de stromen goed te organiseren. Dat is toch vooral gaandeweg de rit gegaan.”
De stromen zijn niet ‘gedropt’, maar aangedragen door de docenten. Vervolgens zijn
de ideeën wel verder onderbouwd en verbonden met de visie van de school. De visie
van de school – klassikaal, vakgericht onderwijs en aandacht voor brede vorming –
is daardoor niet abstract, maar werkbaar en heeft een duidelijke vertaling naar de
praktijk gekregen. In de huidige structuur is de school in staat nieuwe ontwikkelingen
te verkennen en te bespreken en als ze passend zijn, uit te werken. Een afdelingsleider:
“Persoonlijke initiatieven van medewerkers zijn ingekaderd. Eerst deden we dat door
middel van de projectwerken, maar dat werkte niet. Daarna kwamen de stromen.
Terugkijkend is dat een logisch ontwikkelproces geweest, maar het was wel voort
durend zoeken. We zijn veel de hei op geweest voor brainstormsessies en we hebben
ook in de teams veel besproken.”
Leiderschap

Ook het leiderschap heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld. De rector: “In de
beginperiode was het bereiken van consensus eenvoudiger, medewerkers lieten zich
nog gemakkelijk overtuigen vanwege de noodzaak richting de aanmeldingen. Dat is
inmiddels veranderd, medewerkers zijn wijzer en professioneler geworden en het
duurt dus langer om met elkaar tot consensus te komen.” Docenten herkennen dit.
Een docent hierover: “Er wordt goed nagedacht. Je kunt als school niet alles. Je wil
eerst zeker weten dat iets gaat werken. Om voor een idee draagvlak te krijgen, is het
van belang er samen over na te denken. Een voorbeeld is de invoering van de
gesprekscyclus. Als docent zit je daar in principe niet op te wachten. De meerwaarde
van zoiets moet zich eerst bewijzen. Maar als de discussie dan uit de lucht is, geeft het
ook energie.”
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Een afdelingsleider: “Er was destijds echt leiding nodig om uit het dal te komen,
iemand die een visie wist te formuleren. Ondertussen is het een verdienste van de
rector dat hij op het juiste moment gas geeft of juist afremt. Hij weet mensen in hun
kracht te zetten en geeft hen kansen.”
Het leiderschap berust niet langer exclusief bij de rector, maar is verbreed naar de
afdelingsleiders. In de afgelopen periode zijn er drie nieuwe aangenomen. De vijf
afdelingsleiders vormen samen met de tweehoofdige directie de schoolleiding. Aparte
directievergaderingen zijn er niet meer. De voltallige schoolleiding komt iedere
maandag bijeen tijdens een werkmiddag, waarbij aan de hand van inhoudelijke
thema’s met elkaar wordt gesproken. Op die manier houden de leden van de
schoolleiding elkaar vast: door met elkaar in gesprek te zijn en door goede en minder
goede dingen te benoemen. Zo ontstaat en blijft er eenheid in visie en benadering.
Een afdelingsleider: “Als schoolleiding hebben we een gezamenlijke verantwoordelijk
heid. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen afdeling, maar alle
onderwerpen worden breed gedragen. We zijn een goed team. De neuzen staan
dezelfde kant op. Doordat er ruimte was voor nieuwe afdelingsleiders hebben we door
middel van de selectie ook kunnen sturen op de samenstelling. We hebben nu een
team met mensen die elkaar vinden in de koers, in het tempo van werken en in de
manier van communiceren. Om elkaar beter te leren kennen zijn we ook een paar
keer met ‘management drives’ aan de gang geweest.”
Een docent wijst op het belang van de afdelingsleiders: “Hun kwaliteit is dat ze goed
luisteren en op het juiste moment een beslissing nemen. Hun kracht is ook dat ze
willen leren van fouten en de bereidheid hebben om het boetekleed aan te trekken als
iets niet goed is gegaan.”
De rector: “De periode dat het minder ging met de school, ligt alweer enige jaren
achter ons. Een groeiende groep in de school heeft die periode niet meegemaakt en is
gewend dat het goed gaat. Daarom is het belangrijk regelmatig terug te grijpen op de
visie om aan te geven waarom we bepaalde dingen willen. We zitten nu in de fase dat
we als schoolleiding niet zelf met initiatieven hoeven te komen: die komen vanuit de
docenten. De kunst is dat om het in goede banen te leiden en te verbinden met de
visie van de school.” Een docent: “We moeten uitkijken dat een docent uit
enthousiasme iets opbouwt dat verder niet wordt gedragen. Het gaat erom dat
initiatieven onderdeel worden van de organisatie, door het bij meer mensen neer te
leggen. Dan ontstaat er ook draagvlak. Op die manier voorkom je een reactie als ‘daar
heb je die en die ook weer met haar plan.’”
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Kwaliteitszorg

Er is een kwaliteitszorgmedewerker benoemd die de cijfers analyseert en aanschuift bij
de schoolleiding om de analyses te bespreken en plannen te maken. Zo kan elke
afdelingsleider gedurende het jaar in de gaten houden van welke leerlingen de
resultaten achterblijven. Onderbouwleerlingen die hun niveau niet dreigen te halen,
krijgen steunlessen. Iets vergelijkbaars gebeurt met de verplichte steunlessen bij de
examenvakken in de bovenbouw. Met behulp van SOM worden ook analyses op
docentenniveau uitgevoerd, als input voor de gesprekscyclus. Samen met een lid van
de schoolleiding gaat de kwaliteitszorgmedewerker naar teams en secties om de cijfers
toe te lichten en met de docenten een verbeterplan te maken. In september vindt er
een gesprek met alle secties plaats over de bereikte resultaten. Een afdelingsleider over
de gesprekken: “De nadruk ligt daarbij op het proces. Er is geen sprake van een
afrekencultuur. We zijn zakelijk, met behoud van relatie. We hebben geen
familiecultuur, zoals je die in het verleden nog wel eens in secties zag, wanneer
mensen bij problemen ‘om elkaar heen’ gingen werken. Vanuit onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben we de plicht om het onderwijs zo goed mogelijk te
verzorgen.” De gesprekken met docenten zijn voor afdelingsleiders niet altijd even
gemakkelijk. Een afdelingsleider daarover: “Docenten vinden dat je als afdelingsleider
onvoldoende kennis hebt van het betreffende vak. Om mensen tot het inzicht te laten
komen dat ze het niet elders moeten leggen, maar toch vooral bij zichzelf moeten
zoeken, moet je meestal wel een paar gesprekken voeren.”
Een docent: “Kwaliteitszorg klinkt eng, zakelijk, je moeten verantwoorden. Maar er is
een substantieel verschil tussen verantwoording afleggen en gecontroleerd worden.
Als je verantwoording aflegt, vindt er een gesprek plaats over hoe het is gegaan.
Als docent bepaal je dan wat goed is en daardoor ontstaan juist ambitieuze doelen.
Bij controle bepaalt de baas of iets goed of fout is. Het gaat om een delicate balans.
Je moet je voortdurend bewust zijn van hoe dit werkt.”
Ondertussen zit de cyclische manier van werken in de haarvaten van de school. Bij
achterblijvende resultaten hoeft de schoolleiding niet meer om een plan te vragen,
maar nemen secties daartoe zelf het initiatief. Toen bijvoorbeeld uit de Cito VOmeting in de brugklas bleek dat een aanzienlijk deel van de gymnasiumleerlingen bij
woordenschat op een veel lager niveau presteerden, ging de sectie Nederlands zelf aan
de slag om het onderwijs aan te passen. Iets vergelijkbaars gebeurde toen de
examenresultaten bij aardrijkskunde achterbleven en de sectie met een verbeter
voorstel kwam. Een afdelingsleider: “We willen dat de motivatie vanuit de mensen
zelf komt, dat mensen zelf aanvoelen dat het beter kan.”
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HRM

Het Goois Lyceum maakt deel uit van de Gooise Scholenfederatie. Vanuit dat grotere
verband werd een format voor een gespreks- en beoordelingscyclus aangeleverd.
Aanvankelijk leidde de cyclus tot enige discussie, maar inmiddels is de cyclus ‘op
maat’ van de school gemaakt en is het een duidelijk en logisch geheel. In een periode
van twee jaar vinden er drie formele gesprekken plaats: in november een plannings
gesprek, rond de zomer een voortgangsgesprek en in mei een beoordelingsgesprek. In
de gesprekken gaat het onder meer over de prestaties van de medewerker in het team,
in de sectie en in de klas. Naast de leerlingprestaties uit SOM maakt de school
gebruik van leerlingenquêtes en lesobservaties. Op die manier ontstaat een
geobjectiveerd beeld ten behoeve van de beoordeling van docenten.
Een afdelingsleider: “Er zijn competenties geformuleerd en docenten stellen ontwikkel
doelen. We proberen alles meetbaar te maken: laat zien hoe je je hebt ontwikkeld.”
Krijgt een docent een goede beoordeling, dan komt hij eventueel in aanmerking voor
een LD-functie. Bij de beoordeling matig of lager krijgt een docent coaching. Deze
gang van zaken is voor iedereen duidelijk. Een afdelingsleider: “We zitten nu in de
derde tranche van de gesprekscyclus. Na iedere ronde hebben we de cyclus geëvalueerd,
bijgesteld en daarover gecommuniceerd. Mensen zijn er inmiddels aan gewend.
Iedereen weet hoe het werkt en wat er nodig is. De cyclus is goed beschreven.
Daarom kunnen we in dat kader docenten ook gemakkelijker aanspreken op hun
ontwikkeling. De cyclus werkt borgend. Ondertussen is dit de derde tranche. In de
eerste tranche vond geen beoordeling plaats, in de tweede tranche een milde vorm.
In de derde tranche is er wel beoordeeld: 80% van de docenten scoort minimaal
een voldoende. Het ging allemaal niet vanzelf, maar dat is niet erg: het mag ook wel
eens schuren en prikkelen, dat is goed voor iedereen. Het proces is nog niet af. Uit
de evaluatie van de laatste gesprekscyclus bleek dat het beoordelingskader nog niet
helder was.”
Werkdruk én -plezier

De school zorgt ook voor voldoende uitdaging. De rector: “Je ziet dat goede docenten
zeer goed willen worden. Het ontvangen van het predicaat excellent heeft een positief
effect op docenten. Zij genieten van het beroep dat op hun vakmanschap wordt
gedaan. Docenten geven aan dat de werkdruk hoog is. Tegelijkertijd blijkt uit het
medewerkertevredenheidsonderzoek dat zij in hoge mate tevreden zijn met hun werk.
Er is sprake van een soort flow waar mensen met elkaar in zijn geraakt, doordat ze
kunnen doen waar ze goed in zijn en daarmee succesvol zijn.” Een afdelingsleider:
“We willen dat de prikkel voor verbetering van binnenuit komt, dat we samen op
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zoek gaan naar wat er beter kan, naar waar mensen energie van krijgen. Docenten
komen met initiatieven. Die worden gezien en gehonoreerd.”
Een afdelingsleider: “Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat we hoog
scoren op werkdruk en werkplezier. We moeten zorgen dat medewerkers niet het
gevoel hebben dat ze moeten bezuinigen op hun lesvoorbereiding. Dat is wel een
aandachtspunt, dat we iedereen binnenboord houden. Er kan ook nog veel beter,
bijvoorbeeld rond de vraag of we niet te veel doen. Op dit moment hebben we
roosterproblemen door de grote hoeveelheid extra activiteiten. Het leidt ook tot
werkdruk voor docenten. We zijn gevisiteerd door collega’s van scholen uit de Gooise
Scholenfederatie. We kregen het advies om alle initiatieven die er zijn nu eerst eens te
gaan borgen. Geen nieuwe initiatieven om te voorkomen dat we mensen overvragen.
Illustratief zijn de cursussen waarvoor in het kader van de GSF-academie de meeste
belangstelling bestaat: mindfulness en timemanagement. We gaan bezig met hoe we van
werkdruk naar werkplezier komen.”
Een docent: “De werkdruk is hoog, het gevoel van nooit klaar te zijn, mede door je
eigen enthousiasme. Het is van belang dat we tijd houden voor de gewone lessen.
De directie moet dat en de mensen in de gaten houden.” Een andere docent: “De
druk op de organisatie is groot door de stromen. Dat vraagt om flexibiliteit. Ook
elkaar helpen in het relativeren is van belang. Plus kunnen focussen: als je het ene
doet, al het andere even vergeten.”
Een docent: “Waarom lopen we harder dan strikt noodzakelijk? Daar speelt de rector
wel een rol in. Er is draagvlak, mensen kunnen meedenken. Mensen krijgen ruimte
en vertrouwen. En is er een professionele cultuur, ook richting ouders en leerlingen.
Er is een bepaalde mate van zakelijkheid in combinatie met betrokkenheid. Je wordt
gestimuleerd. Je krijgt de kans je talenten te gebruiken. Voor iedereen is er wel iets
waardoor men zich uitgenodigd of uitgedaagd voelt. Je wordt om input gevraagd.”
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Excellentie

Een afdelingsleider: “In het kader van een presentatie voor collega’s van andere
scholen van de Gooise Scholenfederatie heb ik gezegd dat onze school goed is omdat
docenten zich verantwoordelijk voelen voor het onderwijs dat ze geven. Als de
resultaten in het verleden tegenvielen, dat werd meteen gezegd: ‘dat ligt aan de
leerlingen, ze leren niet, ze zijn niet gemotiveerd’. Nu vragen docenten zich af: ‘Wat
kunnen we er als team aan doen, welke aanpak past bij deze leerlingen?’ Van daaruit
vinden vervolgens allerlei acties plaats. Bij de rapportvergadering bespreken we welke
leerlingen onvoldoende werken en welke docenten daar gericht wat aan kunnen doen.
Je zult een docent niet gauw horen zeggen: ‘Ik heb die leerling maar een keer per
week’. Iedere keer gaat het over vragen als: ‘Waar ligt jouw verantwoordelijkheid,
wat heb je eraan gedaan, heb je voldoende zicht op wat er aan de hand is, ben je het
gesprek aangegaan?’” Een docent: “We kijken bij elkaar in de les, we zijn niet bang
voor elkaars mening. Het is fijn om je deur open te zetten en elkaars hulp in te
schakelen. Het gaat om lef en vertrouwen, alhoewel dat nog altijd wel beter kan.”
Toekomst

Over de huidige situatie zegt een afdelingsleider: “Het is nu echt fijn. We vieren de
successen en de meeste mensen zijn trots.” Volgens docenten is de ontwikkeling van
de school ook duurzaam geborgd. Een docent: “Dat is gebeurd door ervoor te zorgen
dat iedereen belanghebbende is, door kwaliteiten van mensen te benoemen en te
benutten en door te zorgen voor draagvlak.” Een andere docent: “De teamstructuur
en de gesprekscyclus werken borgend, al was het alleen al doordat er door de cyclus
tijd ingepland wordt voor een persoonlijk gesprek.” Toch blijft er nog voldoende te
ontwikkelen over, want zegt een docent: “We zijn pas echt een excellente school als
de resultaten minder worden en we dan in staat zijn dat te tackelen en we overeind
blijven.” En een andere docent: “We hebben nog veel te leren over welke vaardigheden
leerlingen bij welke stromen moeten leren, hoe we dat het beste kunnen doen en wat
het betekent voor docenten. Met deze leerlingen zouden we nog betere resultaten
moeten kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we meer zouden weten te differentiëren.”
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TERUGBLIK
Hoe was in deze casus het driehoeksmodel zichtbaar,
welke elementen zagen we terugkomen?
Elementen van leiderschap
• Verbinding maken tussen initiatieven en de procedures van de school
• Sturen op opbrengsten
• Initiatief omarmen en afstemmen op visie en missie
• Aanspreken op uitvoering
• Sturing organiseren
• Beeld hebben van de organisatiestructuur
• Teams maken eigen plannen
• Mensen betrekken in ontwikkeling
• Leren van fouten
• Doelgesprekken houden
• Aanspreken op ontwikkeling
• Maat houden/begrenzen van activiteit
• Focus op eigen verantwoordelijkheid
• Ruimte en vertrouwen geven aan medewerkers
• Successen vieren
Elementen van HRM
• Sturen op kwaliteit en ontwikkeling in functioneringsgesprekken
• Stagnatie bespreekbaar maken
• Werken in teams/teamverband
• Teams maken eigen plannen
• Analyse als input voor de gesprekkencyclus
• Samen spreken over inhoud
• Sturen op teamontwikkeling
• Scholing
• Leren van fouten
• Werken aan veiligheid en professionaliteit
• Reflectie van medewerkers ontwikkelen
• Aanspreken op ontwikkeling
• Zoeken naar waar mensen energie van krijgen, dit ruimte geven
• Initiatief zien en honoreren
• Collegiaal lesbezoek
• Focus op eigen verantwoordelijkheid
• Successen vieren
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Elementen van kwaliteitszorg
• Analyses maken en gebruiken
• In de organisatie denken
• Vaste vergadercyclus
• Teams maken eigen plannen
• Smart formuleren
• Mensen betrekken in ontwikkeling
•
•
•
•
•
•

Samen nadenken over wat goed is
Leren van fouten
Cijfers analyseren en bespreken
Cyclisch werken
Plannen opstellen
Ontwikkeling meetbaar maken
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4.4 D
 R. NASSAU COLLEGE,
LOCATIE GIETEN

De locatie Gieten van het Dr. Nassau College biedt leerlingen mavo-eindonderwijs.
Daarnaast biedt de locatie onderbouw-onderwijs in de overige vmbo-leerwegen, havo
en atheneum. In totaal gaat het om 235 leerlingen.
Vertreksituatie

Op het moment dat de huidige vestigingsmanager Annalies Mulder aantrad, in
schooljaar 2008-2009, had de locatie te maken met een daling van de leerlingen
aantallen. De daling was zelfs dramatisch dat het voortbestaan van de school op het
spel stond. In 2010-2011 zaten de leerlingenaantallen weer boven de kritieke
ondergrens van 120 leerlingen. Vervolgens bezocht de inspectie de school zowel in
2012 als in 2013. In 2012 was dat in het kader van het themaonderzoek
‘professionaliteit’, in 2013 zat de school in de steekproef voor het Onderwijsverslag.
In 2014 ontving de vestiging het predicaat excellent.
Christian Dekens, docent Duits: “In 2003 was ons leerlingenaantal teruggelopen naar
200 leerlingen. Als team hebben we toen al aangegeven dat het verkeerd ging en dat
er iets moest gebeuren in de school. Met dat signaal is niets gedaan. Ook op
bestuursniveau werd niet gereageerd op ons voorstel. Als personeel kun je dan niet
heel veel doen. Vanaf dat moment ging het alleen maar verder neerwaarts met de
leerlingenaantallen. Onze opbrengsten waren altijd goed, daar was niks mis mee.
Maar onze PR was niet geloofwaardig en er was binnen de school ook geen budget
om zaken vernieuwend op te pakken. We werden daardoor wel creatief in onze
activiteiten met leerlingen. We liepen toen al rond met een concept waar we wel een
goed gevoel bij hadden: ‘Link je kennis’. We wilden heel graag bewegen, onze banen
stonden immers op het spel!”

64

Duurzame kwaliteitsverbetering

Uiteindelijk had de school in 2007 82 leerlingen en slechts 17 nieuwe aanmeldingen.
Toen werd er ingegrepen. Er kwam een ander vestigingsleiding. Mulder: “Op het
moment dat ik binnenkwam was er sprake van een negatief sneeuwbaleffect. De
collega’s waren heel intern gericht. Als ouders belden was dat ‘vervelend’. Er werd
ruzie gemaakt door de schoolleiding. De teaminitiatieven om een opwaartse beweging
te maken, werden niet serieus genomen door de schoolleiding. Docenten werkten
teruggetrokken in hun eigen lokaal. Er waren ook wel verkeerde keuzes gemaakt in
het aannamebeleid. Daarnaast bestond het team uit veel oudere docenten.” Tijdens de
eerste vergadering die Mulder met haar team had, waren de emoties hevig. Er was
helemaal geen sprake van hakken in het zand, mensen wilden het heel graag anders en
beter doen, maar ze werden tegengehouden. Mulder: “Dit team is positief, ambitieus,
heeft lef en is niet bang om in het behalen van hun doelen extra tijd te steken.”
Onderwijsconcept

De pilaren van het concept ‘Link je kennis’ zijn autonomie, relatie en competentie.
In de ochtend is er een 45-minutenrooster, in de middag wordt er gewerkt aan
praktijkopdrachten en projecten. In leerjaar 3 is dat uitgebouwd naar samenwerking
met grotere bedrijven uit de omgeving. Leerlingen krijgen daarin steeds meer
zelfverantwoordelijkheid. In de uitwerking van dit concept vindt continu verfijning
plaats. In het portfolio worden vier keer per jaar doelen gesteld. Doel is maatwerk
voor iedere leerling. Dekens: ‘Link je kennis’ werd door een aantal collega’s binnen
gebracht. Het is een bestaand concept dat we op eigen wijze vorm zijn gaan geven.
We zijn begonnen met het maken van praktijkopdrachten voor elk vak en het in
gebruik nemen van een portfolio”. Mulder vult aan: “‘Link je kennis’ geldt vooral ook
voor docenten. Zij zijn geschoold in coaching ten behoeve van het werken met het
portfolio. De doelen in het portfolio zijn praktisch dezelfde als die in het handelings
plan. De handelingsplannen leiden tot een groepshandelingsplan, dat weer is gelinkt
aan de uitvoering en de inhoud van de les. Zo is alles met elkaar verbonden.”
Leerlingen hebben minder klassikaal les, er is meer aandacht voor vaardigheden.
Dekens: “Doordat leerlingen niet heel veel huiswerk kregen, waren ouders best
ongerust over de groei van hun kind. Ook de ouders van nu zijn veelal nog gewend
een lijst met cijfers te ontvangen, hoe meer cijfers, hoe beter. Toen de ouders
toelichting kregen op de werking van het portfolio kregen ze een veel beter beeld van
de kwaliteiten van hun kinderen, wat soms leidde tot verbazing: ‘Heeft mijn kind dit
doel zelf gesteld?’ De meerwaarde van deze werkwijze was ook voor ouders snel
duidelijk en geaccepteerd. We hebben een set van gezamenlijke afspraken die we
hanteren in de school en in de les. Maar iedere docent heeft zijn eigen kenmerken
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waardoor er verschillen zijn. Dat is dus helemaal niet erg, maar juist waardevol.
Leerlingen zijn ook heel wendbaar in hun omgang met verschillende docenten. Elke
klas heeft een groepsplan en die afspraken houden we onderling ‘hard’. Dus we
spreken elkaar aan als we zien dat er van afspraken wordt afgeweken.” Ondanks deze
wijziging in de benadering van onderwijs zijn de resultaten stabiel. De school blijft in
gesprek over de onvoldoendes, maar zet daar bewust een ander soort actie op. Mulder:
“We hebben bijvoorbeeld onze toetsen van de talen Nederlands, Engels, Frans en
Duits ontwikkeld, zodat de vaardigheden binnen een onderwerp beter in beeld worden
gebracht. Die benadering hebben we doorgetrokken in de rest van het onderwijs.”
Ontwikkelproces

Mulder: “Alles wat we doen wordt gelinkt aan ‘Link je kennis’, onze visie op
onderwijs. Er was een basissysteem waarmee we zijn begonnen. Alle initiatieven en
ideeën van docenten worden gewogen op basis van verrijking van dat systeem en
aansluiting op de visie.” Dekens geeft als voorbeeld: “Mijn lessen Duits draaide ik al
lang volgens een bepaalde methode. Door de interactie met docenten van een jongere
generatie en de gedachte dat een talendocent in de les zoveel mogelijk de betreffende
taal dient te bezigen, heb ik mijn methode over boord gegooid. Dat is voor mij best
heel wat. Ik ben op zoek gegaan naar een taalmethode Duits uit Duitsland. Die bleek
al snel te moeilijk te zijn. Maar ik had wel een aanknopingspunt gevonden.
Vervolgens ben ik die methode gaan aanpassen zodat hij voor onze leerlingen
inzetbaar werd. Annalies stimuleerde me om door te zetten. Ik kan weer jaren vooruit
met het fine-tunen van mijn methode.”
Na de fase waarin het onderwijsconcept is ontwikkeld, volgde een periode van het
verwerken van kinderziektes. De school is nu op het punt dat ze die fase voorbij zijn.
“Het niveau dat we nu hebben, willen we borgen als een minimum kwaliteitsniveau”,
aldus Mulder. Ze vervolgt: “Daarnaast zijn we gewoon aan het doorbouwen.
Inmiddels hebben we bijvoorbeeld een talenplein neergezet. We willen in ons
vreemdetalenonderwijs de koppeling met het Europees Referentiekader versterken.
Dat kader beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen
dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Onze ontwikkeling heeft geleid tot
een heel mooi klimaat om in te leren, voor zowel docenten als leerlingen. Als je door
de school loopt, zie je dat er hard word gewerkt, de deuren van de lokalen blijven
gewoon open staan.”
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Leiderschap

Docenten spreken elkaar aan als afspraken niet worden nagekomen. Mulder: “In het
begin deed ik dat, maar dat is steeds minder nodig. Maar docenten weten dat ik een
andere kant van me laat zien als afspraken niet worden nagekomen. Als iets niet lukt,
prima, als je er maar voor gaat en aan de bel trekt. Te laat aan de bel trekken is ook
niet okay. Maak zaken met me bespreekbaar en we lossen het op.” Oline Lanting, nog
niet zo heel lang werkzaam op de school als docent Nederlands en Engels, vult aan:
“Het is onze verantwoordelijkheid om een signaal af te geven. Dat kon ik eigenlijk
niet geloven, die hoeveelheid vertrouwen. Dus ik vroeg Annalies: hoe weet je nu dat
ik het goed doe? Toen zei ze: dat weet ik gewoon. Dat is ook zo, doordat ze veel naar
ons kijkt en veel aan ons ziet.” Mulder: “Het gaat bij deze manier van leiderschap om
het inzien van de behoeften van docenten. Ik loop veel rond in de school. Het is
natuurlijk geen grote school, dus je kunt gemakkelijk veel zien. Je kunt veel zien aan
hoe docenten lesgeven. Toen de inspecteur in het kader van het themaonderzoek me
bijvoorbeeld vroeg wat ze voor reacties bij specifieke docenten in lessituaties kon
verwachten, was dat voor mij zo te zeggen. Het klopte ook allemaal.” Dekens: “We
hebben elkaar in vertrouwen opgevoed in het aanspreken van elkaar, wetende wat
elkaars kwaliteiten zijn. Lanting: “Als docent weet je dat je ruimte en vertrouwen hebt
van Annalies. Maar je voelt ook dat je dat vertrouwen niet moet beschadigen. Je wilt
ook gewoon niet onderdoen en dat wat je aan het doen bent, wil je laten slagen. We
weten al hoe Annalies werkt. Dus als ik voel dat ik een signaal moet gaan afgeven aan
haar over de stand van zaken of een probleem, dan doe ik dat meteen.”
Goed kunnen lesgeven is op het Dr. Nassau College niet de enige voorwaarde voor
goed functioneren. Als docenten in hun werkzaamheden tegenslag ervaren, helpt
Annalies Mulder ze om het vol te houden. Dekens: “Toen ik boeken had gekocht die
niet aansloten bij de leerlingen, had ik het wel moeilijk, enorm balen is dat. Maar
door de stimulans van Annalies ben ik vanaf dat moment wel verder gekomen. Om
een indruk te geven van het leiderschap van Annalies: we houden van grappen maken
in de docentenkamer. Laatst was er onder collega’s toch wat ongenoegen over iets te
uitbundige grappenmakerij. Dat horen we dan ook gelijk ook van Annalies. Het was
een tik op de neus, niet doen, klaar en weer verder.”
HRM

Het team was langdurig verwaarloosd. Alle voorstellen die ze in de voorgaande
periode hadden gedaan, werden niet gehonoreerd. De oudere docenten die niet goed
meekonden met de nieuw ingeslagen weg, zijn eerder met pensioen gegaan. Zo kwam
er de noodzakelijke verjonging in het team. Om samen aan vertrouwen te werken, is
vervolgens gestart met het in kaart brengen van de individuele kwaliteiten van de
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collega’s. Docenten scoorden zichzelf en deelden die opbrengst met hun collega’s. Dat
was het startpunt. In een tweede fase zijn ze aan de slag gegaan met Human Dynamics
en de masteropleiding Special Educational Needs (Master SEN). Mulder: “Naar
aanleiding van vragen van docenten vanuit gesprekken en evaluatie van activiteiten
plannen, ben ik op zoek gegaan naar een passende opleiding gericht op coaching en
verschillen in de klas, die ook inhoudelijk wat te bieden heeft. Onze toenmalige
ambulant begeleider attendeerde mij op de Master SEN. In de Master SEN leer je
speciale onderwijszorg te initiëren en vorm te geven. Het gehele team heeft vier
modules van het eerste jaar van de opleiding gevolgd, verspreid over twee jaar.”
Doel van de school is dat docenten werken aan talentontwikkeling van leerlingen en
dat de schoolleiding werkt aan de talentontwikkeling van docenten. Mulder: “Je moet
dus je vaardigheden blijven ontwikkelen, maar als iemand bijvoorbeeld een beetje
stukloopt op organisatorische vaardigheden, dan kijken we ook hoe we dat kunnen
opvangen, zodat deze persoon zich ook blijft focussen op zijn of haar kracht. Zo gaan
we waardig met elkaar om in de organisatie. Dus: wat doe je zelf en wat kan een
ander, dat stemmen we onderling af. Dat een collega of je leidinggevende een idee van
je serieus neemt, geeft vertrouwen en werkt inspirerend.”
Mulder vervolgt: “Hier komen alleen mensen werken die hier willen werken. Formatie
planning is natuurlijk lastig in het onderwijs. Het systeem is veilig voor de
gecontracteerde docent, maar ook vervuilend als blijkt dat mensen altijd bij je
aangesloten moeten blijven, ongeacht hun loopbaanontwikkeling. Het schuiven van
medewerkers binnen scholen in een scholengemeenschap is niet altijd goed voor de
ontvangende school. Als we de eerste formatiebespreking hebben op schooloverstijgend
niveau, weet ik precies wat ik nodig heb en wat voor mensen ik daar graag voor aantrek.
Ik kijk naar de rol die een nieuwe collega dient te vervullen ten behoeve van het team.”
Kwaliteitszorg

Mulder: “Door de interesse in elkaar kunnen we wat we doen sterker neerzetten.
Ideeën die aansluiten bij de visie en het onderwijsconcept worden ingebracht in onze
vaste kernteamvergadering. Daar worden de ideeën geformaliseerd. Het kernteam
overleg is ons moment van gesprek.” De school heeft daarnaast jaarlijks een paar
studiedagen en activiteitenplannen die worden uitgevoerd door de collega’s. Over deze
activiteitenplannen worden voortgangsgesprekken gehouden. Mulder: “We kijken dan
goed naar hoe die plannen aansluiten op de interesses van de collega’s. Als je iets doet
wat de school helpt en wat je leuk vindt, krijg je daar energie van.”
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De school heeft geen strenge exercities met kwaliteitsmetingen vanuit het manage
ment. Mulder: “We hadden altijd al een basisarrangement. Veel loopt van nature
goed. Natuurlijk ga ik in gesprek met docenten als cijfers onvoldoende zijn, maar dat
gesprek is wel gericht op ontwikkeling. Ik doe nu weinig met de harde kant van
opbrengstgericht werken. Als ik hard ga zitten op de onvoldoendes, haal ik de energie
uit de mensen weg. Ik houd me meer bezig met ‘wat bied je aan in de les en waarom?’”
Door deze veiligheid delen ook jongere docenten wat ze in de klas aan het uitproberen
zijn. Lanting: “Ik was eerst wel onzeker over wat ik in het team ging zeggen als jonge
docent. Toen ik voelde dat ik daar juist in gewaardeerd werd, voelde dat super. Je gaat
er dan voor. Collega’s vragen door en komen op die ideeën terug. Het kwaliteitsniveau
wordt dus eigenlijk in de wandelgangen geprikkeld. Zo komen we verder. Terloops
delen we dit met de vestigingsleider en die stimuleert ons om er mee verder te gaan.”
De docenten kijken naar de scores van leerlingen. Lanting: “We willen graag dat onze
leerlingen voldoende scoren. We zien dat als onze verantwoordelijkheid. Onze kwaliteits
ontwikkeling moet dichtbij ons staan. Eigenlijk moet die vanuit onszelf komen wil het
succesvol zijn. Dat maakt ons voor buitenstaanders wel wat eigenwijs. Zodra er van
buitenaf iets wordt opgelegd en het sluit niet aan bij onze vraag of behoefte, dan is onze
reactie bijna vergelijkbaar met die van leerlingen: een beetje nors en ongehoorzaam. Zo
sterk zijn we verbonden met ons product. En als er dan iets interessants tussen zit, willen
we dat het liefst zelf verkennen en onze eigen mening erover vormen.” Mulder vult aan:
“Als je bewuste keuzes maakt op basis van visie en afspraken, gaan de resultaten vanzelf
omhoog. Denk aan de uitspraak van Antoine de Saint-Exupéry: ‘Als je een schip wilt
bouwen moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk
verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan eerst te verlangen naar de eindeloze zee.’
Die uitspraak vertaal ik in mijn manier van doelen stellen. We willen voorkomen dat
door het stellen van harde tussentijdse doelen leerlingen de eindeloze zee nooit gaan
kennen. We willen met alles wat we voor ze doen 100% resultaat bereiken. Dat betekent
natuurlijk dat er altijd een stip op de horizon moet zijn voor de leerling.”
Opvallend

Oud-leerlingen komen terug op school om contact te houden. “Dat is mooi”, beaamt
Dekens: “Leerlingen zorgen er samen voor dat ze onderdeel uitmaken van een groter
geheel. Ze zijn daar ook trots op. Dat zie je op de open dag bijvoorbeeld. Dan zijn ze
zelfgedisciplineerd en verstrekken ze heel netjes en beheerst informatie aan belang
stellenden. En dan, ineens, laten ze in flash mob heel strak een explosieve dans zien,
om vervolgens weer volledig beheerst terug te gaan naar ieders taak. Die kwaliteit van
het samen iets strak neerzetten doen ze samen en helemaal zelf.”
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Mulder: “De zorgfactor is hoog, ook de nazorg. Soms zijn er na schooltijd leerlingen
in de school die hulp ontvangen van een docent. Dan ken ik de kinderen wel, maar
kan ik ze niet plaatsen in een klas. Het blijken dan oud-leerlingen te zijn die vanuit
vestiging zijn doorgestroomd. Hierin slaan we wel wat door.”
Mulder: “Als alles goed gaat in een school gaat een mens uiteindelijk toch wat
achterover leunen. Doordat het bij ons niet goed ging, hadden we de wil om vooruit
te gaan. Dat zette ons in beweging. Ik heb niet het idee dat we nu achterover gaan
leunen. Het krijgen van het predicaat excellent is echt een geweldige opsteker, maar
we hebben bij belangstellende nieuwe ouders en leerlingen niet ‘gepocht’ met dat
mooie resultaat. Het is een bordje aan de muur. Wij zien het gewoon als ons werk.”
TERUGBLIK
Hoe was in deze casus het driehoeksmodel zichtbaar,
welke elementen zagen we terugkomen?
Elementen van leiderschap
• Het verbinden van activiteiten in de school
• Aanspreken op het afwijken van afspraken
• Initiatieven koppelen aan de visie
• Initiatieven omarmen na afweging of het initiatief aansluit op de visie
• Waken voor borging van behaalde kwaliteit
• Afspraak is afspraak
• Aanspreken van medewerker op eigen verantwoordelijkheid in kwaliteit
• Vertrouwen geven
• Behoeften signaleren
• Focus op de kracht van de medewerker
• Aandacht voor teamsamenstelling
Elementen van HRM
• Collectieve scholing
• Initiatief omarmen
• Ontwikkelbehoefte van de school koppelen aan de ontwikkelbehoefte van de
medewerkers
• Verschillen/ kwaliteiten van medewerkers benutten
• Leren elkaar aan te spreken
• Inzicht in eigen kwaliteit
• Inzicht in kwaliteit van collega’s
• Bewaken van de aansluiting tussen de koers van de school en de teamsamenstelling
Elementen van kwaliteitszorg
• Aanspreken op het afwijken van afspraken
• Cijfers gebruiken voor evaluatie en het signaleren van risico
• Voortgangsgesprekken over de uitwerking van initiatieven
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5 Slotbeschouwing.
Bevindingen en aanbevelingen
over duurzame
kwaliteitsverbetering
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Om het wat en hoe van duurzame schoolontwikkeling te verkennen, introduceerden
we in hoofdstuk 2 van deze brochure een werkmodel: een driehoek waarin leider
schap, HRM en kwaliteitszorg zijn verbonden door een overkoepelende visie op leren
en ontwikkelen. Dit model hebben we verkend tijdens de al eerder genoemde
kennisbijeenkomsten vanuit Leren verbeteren. Het lag tevens ten grondslag aan de
gesprekken die we hebben gevoerd ten behoeve van de gevalsbeschrijvingen.
Wetenschappelijke toetsing van het model was niet ons oogmerk. We zijn vooral op
zoek geweest naar ondersteunende illustraties ervan. Op basis van onze beperkte
praktijkverkenning kunnen we niet stellen dat duurzame schoolontwikkeling altijd en
overal volgens de lijnen van ons werkmodel zal verlopen. De stelling dat het model
een aantal plausibele elementen bevat, durven we wel aan. Naar aanleiding van de
praktijkverkenning stippen we in dit slothoofdstuk nog een aantal aspecten kort aan:
kkReflectie op schoolontwikkeling;
kkTriggers voor schoolontwikkeling;
kkBorgen én verbeteren;
kkMethodiek voor het werken aan ontwikkeling-in-samenhang.

Reflectie op schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling hebben we gedefinieerd als een fasegewijs proces (zie bijlage 2).
De overgang van de ene fase naar de volgende zal geleidelijk verlopen. Waarschijnlijk
valt pas achteraf waar te nemen dat een school in een andere fase is aangekomen.
Aansluitend bij deze gedachte hebben we tijdens kennisbijeenkomsten van Leren
verbeteren intervisie georganiseerd voor de deelnemers. De werkwijze die we daarbij
hebben gehanteerd, hebben we omgezet in een aantal stappen. Aan de hand van deze
stappen kan in de eigen school reflectie op het proces van schoolontwikkeling
plaatsvinden: waar staan we, waar komen we vandaan, waar willen we heen en wat is
daarvoor nodig? Deze stappen zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze brochure.
Triggers voor schoolontwikkeling

In het kader van de intervisie vroegen we schoolleiders aandacht te besteden aan de
vraag naar katalysatoren in het proces van schoolontwikkeling: wat maakte dat er
beweging ontstond en dat (de ontwikkeling naar) een volgende fase werd ingezet?
Kwam dat bijvoorbeeld door een wisseling van de wacht in de leiding, door een
andere manier van leidinggeven, door kennisontwikkeling? De antwoorden waren
divers. Er kunnen verschillende katalysatoren zijn. Opvallend waren de reacties over
de verbinding met HRM, of beter gezegd, het gebrek aan verbinding. Bij meerdere
scholen bleek HRM niet goed aan te sluiten op het gevoerde beleid. HRM wordt niet
altijd van meet af aan meegenomen in het verbeterproces op scholen, zo bleek. In die
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scholen waar dat wel gebeurde, is de integratie van HRM en verbeteractiviteiten van
grote waarde gebleken. De investering in mensen ondersteunde de duurzaamheid van
de kwaliteitsverbetering.
Borgen én verbeteren

HRM lijkt daarmee nog altijd een minder ontwikkeld gebied binnen het onderwijs.
Het is op de keeper beschouwd ook een vak apart: mensen stimuleren én beoordelen,
met daarbij bovendien alle externe regelgeving die in acht moet worden genomen.
Wat hierbij ook een rol speelt, is dat er bij het werken aan verbetering ook altijd
sprake is van een haast natuurlijke vorm van tegenwerking. Het proces van
verbetering of vernieuwing kan weerstand bij mensen oproepen, doordat de veiligheid
en de voorspelbaarheid van het werk tijdelijk verminderen. Human resources
management speelt hierbij een directe rol, omdat het zich richt op de ontwikkeling en
wendbaarheid van medewerkers.
Binnen een docententeam zijn er naast afwachtende of terugtrekkende medewerkers
ook medewerkers die juist vernieuwend zijn en graag willen bijdragen aan de oplossing
van problemen. In iedere organisatie zijn deze verschillende oriëntaties – behouden
versus vernieuwen – aanwezig. Omdat duurzame schoolontwikkeling vraagt om zowel
behouden (borgen) als vernieuwing, is het integreren van deze oriëntaties, zowel op
individueel niveau als op teamniveau, een belangrijk aandachtspunt. Op teamniveau
kan deze integratie worden bewerkstelligd door aandacht te besteden aan de team
samenstelling: is er sprake van een balans van ‘borgers’ en ‘vernieuwers’? Hoe goed wer
ken deze mensen samen? Behoeft de samenwerking verbetering? Wat is daartoe nodig?
Naast de oriëntaties borgen en verbeteren, zijn nog andere oriëntaties van
belang wil een organisatie op de langere termijn succesvol zijn. In het
competing values model heeft Robert Quinn dergelijke oriëntaties met elkaar
in verband gebracht. Zie hiervoor bijlage 4.

Methodiek voor het werken aan ontwikkeling-in-samenhang

Integrale ontwikkeling, oftewel een ontwikkeling in samenhang van leiderschap,
HRM en kwaliteitszorg is essentieel. Hoe kun je concreet werken volgens het
principe van ontwikkeling-in-samenhang? In de kaders werken we hiervan twee
voorbeelden uit:
Werken aan ontwikkeling in teams.
kk
Kwaliteit van het gesprek met de juiste meetinformatie.
kk
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VOORBEELD 1
Werken aan ontwikkeling in teams

Werken aan verbetering biedt naast een oplossing voor het probleem
waaraan wordt gewerkt, ook inzicht in de wijze waarop medewerkers deze
oplossing tot stand brengen. Die informatie wordt weleens over het hoofd
gezien, omdat de focus vooral ligt op het oplossen van het probleem.
Als een docent groeit in de rol van ontwikkelaar of verbeteraar, vergroot dat
zijn/haar professionele waarde. De ontwikkeling van oplossingsvaardigheden
van medewerkers kan expliciet onderdeel zijn van fasegewijs, projectmatig
werken aan verbetering. Al veel scholen hebben hiermee ervaring opgedaan.
Een dergelijke projectgestuurde werkwijze van verbetertrajecten, gebaseerd
op de theorie van algemeen projectmanagement, bevalt scholen dermate dat
ze er ook na afloop van het formele verbetertraject mee doorgaan.
In deze manier van werken hebben projectteams vaste werkbijeenkomsten die
zijn opgenomen in de jaarplanning. De werkbijeenkomsten vinden plaats aan
de hand van een agenda en er vindt verslaglegging plaats. Tussentijdse resul
taten worden plenair gedeeld met collega’s en het management. Projectleiders
leggen tussentijds ook verantwoording af aan het management door het
management te betrekken bij de voortgang. Het management faciliteert de
projectgroepen, maar neemt de leiding van de projectgroepen niet over. De
inzet van een procesbegeleider kan bij de eerste kennismaking met deze
werkwijze helpen de groep op te starten en de onderlinge samenwerking
bevorderen. Ook kan de procesbegeleider de leiding ondersteunen bij het
vervullen van hun rol in deze setting.
De verantwoordelijkheid die medewerkers nemen in deze werkwijze is een
basis voor duurzame kwaliteitsverbetering. Wanneer medewerkers in de
school nadenken over hoe zij hun werk samen (beter) doen, is de kwaliteit
van dat werk al voor een belangrijk deel geborgd. Zodra problemen en
verbeterpunten door medewerkers op eigen initiatief worden aangedragen en
door het management opgepakt worden, is er feitelijk al sprake van
verduurzaming van de kwaliteitszorg.
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Het is aan de schoolleiding om te beoordelen in hoeverre projectgroepen
goed kunnen omgaan met meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Op
sommige scholen zijn docenten niet (meer) gewend om buiten de klas aan
ontwikkeling te werken met collega’s. Het komt zelfs voor dat medewerkers
verontwaardigd reageren als deze werkwijze voor verbetering wordt
aangedragen. De schoolleiding moet daarom een goed beeld hebben van
wat ze mogen verwachten van de projectgroepen en van de docenten die
daar deel van uitmaken. Ook is het belangrijk een beeld te krijgen van de
mate waarin docenten zich kunnen ontwikkelen. Het goed in beeld hebben
van de vaardigheden van docenten is waardevol voor zowel de docent als
de leidinggevende. Dit beeld kan worden verkregen door verschillende
meetinstrumenten. In de praktijkcasus van Prinsentuin Halsteren bijvoorbeeld
waren dit de Map- en de GIDA-test.
Het werken aan (verbeter)projecten (kwaliteit) biedt dus mogelijkheden in de
professionele ontwikkeling van de medewerkers (HRM), omdat de medewerker
bewust is van zijn/haar ontwikkelpunten en kracht ten behoeve van het
resultaat van de groep. Tijdens de uitvoering van de opdracht heeft de
medewerker een speelveld om zichzelf te toetsen. De leiding kan met
projectgroepen en met medewerkers in gesprek gaan over het projectresultaat,
groepsontwikkeling, persoonlijk resultaat en persoonlijke ontwikkeling. Indien
blokkades zichtbaar worden gedurende een project, kunnen die worden
opgepakt ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. Het voordeel is dat dit
veelal vaardigheden betreft die met professionaliteit te maken hebben en
zodoende ook belangrijk zijn voor vakbekwaamheid in de klas.
De sturing van de leiding is aanwezig in het voortgangsgesprek met de
groep. Op die manier werkt de leiding ook aan borging. Daar waar een
projectgroep zelfstandig opereert in goede samenwerking en met bevredigend
resultaat, kan de leiding de sturende rol afbouwen (situationeel leiderschap).
De leiding ziet dus toe op de teamontwikkeling en stimuleert en ondersteunt
waar nodig met gebruik van de via human resources management verkregen
ontwikkelingsbehoefte van de medewerkers.
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VOORBEELD 2
Kwaliteit van het gesprek met de juiste meetinformatie

Kwaliteitsverbetering ontstaat vooral op de plek waar het gesprek over
kwaliteit gevoerd wordt. Welke gesprekken vinden er gedurende een
schooljaar plaats? Wie horen daar aan tafel te zitten? Welke onderwerpen
horen daar aan bod te komen? Welke meetinformatie moet er op tafel komen?
Hierbij helpt een gesprekkenmatrix.
Voorbeeld gesprekkenmatrix
Soort
gesprek/
overleg

Deeln emers

Onderwerpen
(wat wordt hier
besproken)

Frequent ie

Meetinformatie
die hier wordt
besproken

Team
overleg

Docenten
leerjaar x en
teamleider

- Leerlingbespreking
van leerlingen in
leerjaar x
- Pedagogisch
handelen team x in
aansluiting op alle
leerjaren

4 keer
per jaar

- Resultaten leerlingen per leerjaar
- Ouder- en leerlingtevredenheid
- Doorstroom
- Evaluatie basisschooladviezen

Vakgroep
overleg

Docenten van
de vakgroep

-

7 keer
per jaar

- SE
- SE-CE
- Slagingspercentage
- Doorstroom
- Cohortgegevens
per klas, of voor
een steekproef
van leerlingen
- Wolf-gegevens

Functio
nerings
gesprek

Docent en
leiding
gevende

- Vakbekwaamheid
- Loopbaan
ontwikkeling
- Ambitie
- Welbevinden

1 keer
per jaar

- Leerlingenenquête
- Lesbezoek
- Leerresultaten
leerlingen
- Meting
competenties
- Persoonlijke
ontwikkeldoelen

Cijferanalyse
Vakdidactiek
Curriculum
Doorlopende leerlijn
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Leerling
doelen
gesprek 1

Mentor en
leerling
(en ouder)

- Evaluatie vorige
doelen.
- Huidig welbevinden
en schoolprestaties
- Aan welke doelen
wil/moet de leerling werken in de
komende periode?

3 keer
per jaar

- Leerlingresultaten

Leerling
doelen
gesprek 2

Leiding
gevende
en mentor

- Evaluatie vorige
doelen.
- Welke doelen heeft
de mentor met de
leerlingen opgesteld.

3 keer
per jaar

- Leerlingresultaten

Het werken aan (verbeter)projecten (kwaliteit) biedt dus mogelijkheden in
de professionele ontwikkeling van de medewerkers (HRM), omdat de
medewerker bewust is van zijn/haar ontwikkelpunten en kracht ten behoeve
van het resultaat van de groep. Tijdens de uitvoering van de opdracht heeft
de medewerker een speelveld om zichzelf te toetsen. De leiding kan met
projectgroepen en met medewerkers in gesprek gaan over het projectresultaat,
groepsontwikkeling, persoonlijk resultaat en persoonlijke ontwikkeling. Indien
blokkades zichtbaar worden gedurende een project, kunnen die worden
opgepakt ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. Het voordeel is dat dit
veelal vaardigheden betreft die met professionaliteit te maken hebben en
zodoende ook belangrijk zijn voor vakbekwaamheid in de klas.
Nadat in de matrix de huidige situatie is weergegeven, kijkt het management
en kijkt het management en de medewerkers (van bijvoorbeeld een project
team) er kritisch naar. Is er te veel overleg of wellicht te weinig? Wat kan
daarin worden gewijzigd? Worden op de juiste plaats de juiste zaken
besproken? Daarnaast wordt zo ook zichtbaar welke metingen moeten
plaatsvinden om de verschillende overleggen van informatie te voorzien.
Zijn er te veel meetinstrumenten of te weinig? Leveren de meetinstrumenten
passende informatie?
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Zodra de matrix klopt, kan de planning van de gesprekken opgenomen
worden in de jaaragenda, zodat het gesprek over kwaliteit op de juiste
momenten op de juiste plekken plaatsvindt met de juiste meetinformatie.
Op die manier wordt de jaaragenda een cyclus van planning en verant
woording. Als duidelijk is welke onderwerpen elk jaar standaard aan bod
komen per gremium, is het meteen mogelijk voor een heel jaar concept
agenda’s op te stellen, zodat collega’s binnen die gremia de juiste zaken
op het juiste moment op de agenda hebben. Het gesprek over meetinformatie
is dan in de structuur geborgd.
Vervolgens is de verbinding met leiderschap noodzakelijk. Het is aan de
leiding om te weten of deze gesprekken ook daadwerkelijk plaatsvinden en of
deze gesprekken leiden tot correcte evaluatie en bijpassende doelen. De
verbinding met human resources management zit in de uitvoering en de
kwaliteit van de gesprekken. Wat maakt een gesprek tussen medewerkers
goed? Hier zijn verschillende criteria aan te verbinden. Is zichtbaar in het
gesprek dat medewerkers:
kkelkaar vragen stellen en doorvragen;
kkelkaar laten uitspreken;
kkweten wanneer ze genoeg hebben gezegd;
kktot consensus kunnen komen;
kkdeskundig zijn ten aanzien van de te bespreken informatie.
Als verbetering van de gesprekken nodig is, dan zijn dat aanknopingspunten
voor HRM. Als een leidinggevende een gesprek tussen medewerkers wil
verbeteren, kan hij met de betreffende medewerkers op zoek gaan naar waar
de blokkade zit en bepalen wat de groep nodig heeft. Hij kan ook kijken naar
wat individuen in die groep nodig hebben om beter in de groep te kunnen
functioneren.
Het gesprek in de vakgroep is exemplarisch voor de kwaliteit van de school.
Wat docenten daar zeggen en op welke wijze, zegt veel over de kracht en
het potentieel van de onderwijsontwikkeling van de school. Natuurlijk kunnen
ideeën voor verbetering via een individu of door gesprek binnen groepen
medewerkers tot stand komen. Een manier om dat gesprek te stimuleren is de
inzet van cijferanalyse. Hieronder staat een eenvoudig voorbeeld over de
stappen van in een gesprek over cijfers.
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Stappen voor een (cijfer)analyse in een vakgroep (of team)
Schrijf op:
kkwelke cijfers je bespreekt;
kkwat opvalt in de cijfers;
kkwelke oorzaken hieraan mogelijkerwijs ten grondslag liggen;
kkwat er gedaan kan worden om de negatieve oorzaken op te heffen;
kkhoe, met wie en wanneer dit gedaan gaat worden.
Vervolg: Een leidinggevende kan deze voorgenomen verbeteractiviteit
beoordelen, contracteren, faciliteren en beoordelen op eindresultaat.

Ten slotte

Bij succesvolle verbetertrajecten, zowel binnen (zeer) zwakke scholen als bij excellente
scholen, is er duidelijkheid over het minimale niveau van vakmanschap dat nodig is
om in de school te kunnen werken. Als een docent onder het gewenste niveau
lesgeeft, wordt er op korte termijn intensief gewerkt aan het op niveau krijgen van het
vakmanschap. Lesbezoeken, training en/of scholing worden actief ingezet zodat de
docent naar behoren les kan geven. Lukt dit niet, dan kan dat betekenen dat er van
een docent afscheid wordt genomen of dat de docent werkzaamheden gaat verrichten
op een ander niveau. Dit is een HRM-aangelegenheid in samenhang met kwaliteits
metingen (kwaliteitszorg) en leiderschap als het de besluiten betreft. Op basis van
goede kwaliteitsmetingen kunnen medewerkers ook zelf besluiten nemen over hun
werk en baan, voordat de leiding die voor hen moet nemen.
Een model kan richting geven aan ontwikkeling van een organisatie. Daar waar het
goed gaat en blijft gaan, zullen de grenzen van het aanvankelijke model langzaam
vervagen. Er zit ook een gevaar aan het te lang in stand houden van een sturend
model, bijvoorbeeld wanneer een schoolleiding ontwikkelopdrachten blijft geven,
zonder dat medewerkers zeggenschap krijgen over wat ze zelf denken te moeten
aanpakken. Strak vasthouden aan sturende processen kan de flow binnen de
organisatie belemmeren. Wanneer kan een schoolleiding de teugels laten vieren en
pakt het team collectief het roer van kwaliteit? Als na verloop van tijd docenten
bijvoorbeeld in projecten voldoende en met succes hebben geoefend met het cyclisch
(samen)werken aan kwaliteitsverbetering, kan expliciete sturing op resultaten minder
belangrijk worden en kan er vooral aandacht zijn voor het onderwijs- en het verbeter
proces. Als het onderwijs beter wordt, zal dat uiteindelijk te zien zijn in verbeterde
resultaten. Het vergt in de praktijk echter wel uithoudingsvermogen en lef om hierop
te vertrouwen.
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Door een kader te scheppen dat professionele ruimte mogelijk maakt, ontstaat er
ruimte voor bevlogenheid. Op het moment dat docenten bevlogen werken,
internaliseren zij de kwaliteitscyclus door zelf en met elkaar dat te gaan doen wat
de kwaliteit verbeterd. De waarde van bevlogenheid is groot zijn voor duurzame
schoolontwikkeling. In het artikel ‘Bevlogenheid als impuls voor verbetering’5 stelt
Mark Hesseling dat het belichten van tevredenheid van medewerkers een passieve
uitstraling heeft in het bezien van de gezondheid van een team, terwijl bevlogenheid
meer inzicht geeft in de werkelijke activiteit en mogelijkheden van medewerkers.
Een leidinggevende kan vorm geven aan bevlogenheid door de behoeften van
medewerkers in kaart te brengen en te kijken wat nodig is om hun inspiratie om te
zetten tot werkwijzen en producten ten behoeve van de school. In het artikel van
Hesseling zijn stappen beschreven over hoe een school bevlogenheid kan signaleren
en stimuleren. In bijlage 5 zijn voorbeeldmatig acties op het gebied van leiderschap,
kwaliteitszorg en HRM weergegeven in relatie tot duurzaam verbeteren en
bevlogenheid.
In hoofdstuk 2 hebben we bij de introductie van het werkmodel van duurzame
schoolontwikkeling de metafoor gebruikt van iemand die gaat trainen voor een
marathon. Aan zoiets beginnen is niet gemakkelijk, maar hardlopers die die eerste
fase zijn doorgekomen weten uit ervaring ook wat het hen op termijn oplevert.
Het gaat dan niet alleen om de kick van het voltooien van een marathon. Minstens
zo fijn is de kick van het lopen zelf: de flow waarin je raakt als het eenmaal goed gaat,
de flow ook die maakt dat er extra energie vrijkomt. Eenmaal die flow ervaren, willen
lopers – maar ook andere duursporters – meer. Iets vergelijkbaars zagen we ook in
de praktijkvoorbeelden: wanneer mensen de positieve effecten van verbeterprocessen
hebben ervaren, gaan ze als het ware vanzelf door en komt van het een het ander.

5

Meso Magazine, november 2013.
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BIJLAGE 1
ELEMENTEN VAN LEIDERSCHAP, HRM EN KWALITEITSZORG

Tijdens kennisbijeenkomsten van het project Leren verbeteren over duurzame
schoolontwikkeling hebben we aan de deelnemers – vooral leidinggevenden en
kwaliteitszorgmedewerkers van (zeer) zwakke scholen en risicoscholen – gevraagd wat
zij belangrijke elementen vinden van leiderschap, HRM en kwaliteitszorg: waar gaat
het hen dan met name om? De elementen die zij hebben aangedragen, hebben we ter
illustratie en ter inspiratie hieronder opgenomen.

Leiderschap
kk Enthousiast leiden van de school,
met inachtneming van de visie/de
richting, waarbij het oog gericht
blijft op de mens
kk Inspirerend en ambitieus

kk Voorbeeldgedrag laten zien, bijv.
op het gebied van zelfreflectie en
een lerende houding
kk Inzicht hebben in wat er speelt;
organisatiesensitiviteit en omgevings
bewustzijn

kk Visie ontwikkelen en (uit)dragen

kk Aandacht voor systemen en structuren

kk Zorgen voor draagvlak; mensen

kk Gezaghebbend

meenemen in de gezamenlijke visie

kk Daadkrachtig

kk Draagkracht behouden

kk Democratisch

kk Richting geven en houden

kk Samenwerken

(koersvastheid; volhardendheid)
kk Sturen op resultaten
kk Successen benoemen
kk Oordelen en aanspreken;
aanspreekcultuur bevorderen
kk Faciliteren: zorgen voor
randvoorwaarden zodat mensen hun
werk kunnen doen

kk Toegankelijk zijn
kk Zelf kunnen doen wat je een ander
vraagt te doen
kk Communicatie met het team
kk Vertrouwen in medewerkers, hen
verantwoordelijk maken; durven
loslaten; ruimte geven
kk Verbindend werken

kk Mensen boven hun kunnen halen

kk Empathisch vermogen

kk Talenten ontdekken

kk Betrouwbaarheid
kk Creativiteit
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kk Overtuigingskracht
kk Duidelijkheid
kk Ontwikkelingsgericht

kk Uit de cyclus de essentie weten te in
termen van sterke en te verbeteren
punten (risico’s)
kk Helder

Kwaliteitszorg
kk Actie op basis van gegevens

kk Rol voor vakgroepen die
verantwoording afleggen

kk Goede informatie

kk Meten en normeren

kk Kwaliteitsbesef bij iedereen in de

kk Visie samen ontwikkelen

organisatie
kk Verantwoordelijkheid benoemen en
eisen
kk Fundament van al het handelen in
de organisatie
kk Verbeteren/acties op basis van
onderzoek/data
kk Integraal: in alle lagen van de

kk Wat: geheel van maatregelen en
activiteiten om onderwijs te verbeteren
kk Wie: allen zijn verantwoordelijk, op
het eigen niveau
kk Hoe: systematisch en cyclisch (pdca)
kk ‘Waarom doen we wat we doen en
hoe doen we dat?’ en ‘Doen we wat
we zeggen?’

organisatie, breed gedeeld en

kk Actieplannen worden beleid

gedragen

kk Locatie- en afdelingsplannen

kk PDCA in iedere tak

kk Richting, ruimte en rekenschap

kk Tijd voor reflectie en evaluatie

kk Harde gegevens in kaart brengen en

kk Borgen
kk Planmatig werken vanuit beleid
kk Integraal: focus op het hele proces
kk Continue dialoog van vakgroepen en
docenten over rendement

volgen
kk Opbrengstgericht werken: hoe
presteert een sectie?
kk Feestje of verbeteren
kk Analytisch/analyserend

kk Planmatig

kk Voorspellend

kk Eenvoudig en inzichtelijk

kk Processturing

kk Basis van de ontwikkelcyclus

kk Eigenaarschap

kk Processen beschrijven, vastleggen en

kk Verantwoordelijkheid naar leerlingen

controleren

kk Handelingsgericht werken

kk Meten is weten

kk Continue verbetering

kk Evaluatie van leer- en onderwijsproces

kk Inzicht met behulp van een dashboard

kk Scholing/ontwikkeling van

kk ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te

medewerkers

worden’

kk Transparantie

kk Verantwoordelijkheid nemen

kk Cyclisch denken

kk Eigenaarschap: wat ik doe, doet ertoe!

kk In staat zijn om een goede cyclus te
volgen, te borgen en te optimaliseren
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HRM
kk Sterke punten bij je collega’s naar
boven halen
kk Heldere ambitie voor individuen en het
geheel
kk Verbinding van school- en
teamontwikkeling
kk Investeren in he functionele kapitaal
kk Sturen van ontwikkeling
kk Zorgen voor goede input binnen de
verschillende loopbaanfases

kk Plaats van de medewerker in de
organisatie
kk Strakke gesprekkencyclus
kk Persoonlijke groei stimuleren
kk ‘Vlootschouw’
kk Personeelszorg: kunnen inschatten/
ontdekken op welke plek medewerkers
op hun plaats zijn
kk Medewerkers kunnen motiveren om
zich te ontplooien en te ontwikkelen
kk Professionele cultuur

kk Koppelen aan voorlopers en volgers

kk Scholing

kk Identificeren van mensen die op de

kk Luisteren naar je mensen

verkeerde plek zitten
kk Koppeling van organisatieontwikkeling
aan professionele ontwikkeling
kk Feedback
kk Beweegt zich op alle gebieden van de
organisatie
kk Ontwikkeling van collega’s
kk Sociale aspecten

kk ‘Geef’ aan je personeel om terug te
kunnen krijgen
kk Eisen stellen
kk Werken aan persoonlijke en
professionele groei
kk Zorg en aandacht voor medewerkers
kk Medewerkers blijven leren, blijven zich
ontwikkelen

kk Loopbaanontwikkeling en -begeleiding

kk Aandacht en sturing

kk Heldere bagage

kk Voldoende bevoegde en bekwame

kk Investeren in ontwikkeling

docenten voor de klas

kk Vooruitzien, marktkennis

kk Geen eenheidsworst (eigen kracht)

kk Jaargesprekken

kk Zelfreflectie

kk Functieomschrijvingen, taakbeleid,

kk Oog voor mensen en kwaliteit

scholingsbeleid en ontwikkeling

kk Toekomst- en ontwikkelingsgericht

passend bij de organisatiedoelen

kk Leer- en leefklimaat

kk Bekwaamheidsdossier

kk Gericht op (kern)competenties

kk Werken vanuit het principe ‘wat heb

kk Koppeling organisatiedoelen en

jij nodig?’
kk HRM-cyclus
kk Opbouw personeelsbestand
kk Functioneren van de medewerker:
kwaliteit en capaciteit
kk Scholingsplan

-opbrengsten aan de (te ontwikkelen)
kwaliteit van de medewerker
kk Begeleidingstrajecten van docenten
ondersteunen
kk Mensen in hun kracht zetten
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BIJLAGE 2
FASEN IN SCHOOLONTWIKKELING

Kwaliteitsverbetering is een cyclisch en gefaseerd proces. Door cyclisch te werken,
wordt telkens een hoger kwaliteitsniveau c.q. een volgende fase van organisatie
ontwikkeling bereikt. Onderstaand schema, oorspronkelijk gemaakt door Rob Mioch,
illustreert verschillende organisatieontwikkelingsfases. Met behulp van een aantal
kenmerken schetst het schema typerende ontwikkelingsfasen van een school. De
nadruk ligt daarbij op de cultuur: de houding van de groepsleden ten opzichte van
verandering en van elkaar, de omgeving, enzovoorts.
Fase 0

Fase A

Fase B

Fase C

Fase D

Dominante
manier van
werken

Hoog
‘brandweergehalte’

Reactief

Actief

Proactief

Innoverend

Houding ten
opzichte van
verandering

Overleven

‘Moet dit
echt?’

Kleine veranderingen
uitproberen

Competenties ontwikkelen

Leren,
zelf kiezen,
nieuwe
praktijken
inbouwen

Teamgeest

Iedereen
doet maar
wat

Doen wat
moet

Samen aan
de slag

Ontwikkelen
is een deel
van je werk

Zelfverantwoordelijke
teams

Rol leiding
gevende

Loopt achter
het team
aan, maar
spreekt
teamleden
niet aan

Beheren

Evaluatie is
normaal

Veranderen
is normaal

Bezielend
leiderschap.
Boven tafel
halen wat
mensen
drijft en
inspireert
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Houding
ten opzichte
van wet- en
regelgeving

Fase 0

Fase A

Fase B

Fase C

Fase D

Wet- en
regelgeving
zijn een last

Wet- en
regelgeving
geven aan
hoe het
moet

Ruimte
zoeken
vanuit de
intentie
van wet- en

Wet- en
regelgeving
bieden
kansen

Wij doen
zoals wij
vinden dat
het moet
en leggen

regelgeving

daarover
verantwoording af

Omgeving

‘Onze
omgeving?’

‘Wij hebben geen
invloed op
onze omgeving.’

‘Wat doen
anderen?’

‘Wij gaan
op pad.’

Onderdeel
van een
netwerk

Planmatig
handelen

Ontbreekt

Schoolplan
is een
formeel
document
dat op de
plank ligt

Actieplan,
resultaatgericht,
werken met
thema’s

Wat voor
school willen wij zijn
over vier
jaar? Missie
gestuurd

Reflectie en
zelfsturing

De ontwikkelingsfasen A tot en met D komen min of meer ook in andere modellen
van organisatieontwikkeling terug. Van belang is dat Mioch er een nulfase aan vooraf
laat gaan, een fase die sterke gelijkenis vertoont met de situatie in zeer zwakke
scholen. Door verschillende oorzaken is daar regelmatig een gebrek aan visie en
leiderschap, waardoor er vaker sprake is van incidentenpolitiek, van overleven en van
interne gerichtheid. De volgende fasen in het model zijn te zien als stadia op weg naar
excellentie. Of fase D dan de fase is van excellentie, laten we hier in het midden. Waar
het ons om gaat is dat het schema een aantal van onze uitgangspunten illustreert:
kwaliteitsverbetering is een fasegewijs proces;
kk
een fase moet succesvol zijn afgesloten, door de verworvenheden ervan te borgen;
kk
schoolverbetering is een integraal proces, dat wil zeggen, het strekt zich uit over
kk
meerdere aspecten van de organisatie.
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BIJLAGE 3
REFLECTIE OP DUURZAME KWALITEITSVERBETERING

Waar staan we nu als school in ons proces van kwaliteitsverbetering? Waar komen we
vandaan en hoe weten we dat we niet kunnen terugvallen naar die fase? Waar willen
we heen en wat is daartoe nodig? Om op deze vragen te reflecteren, hebben we
hieronder een aantal stappen beschreven. Al naar gelang kunnen deze stappen met
meerdere betrokkenen worden gezet, bijvoorbeeld door telkens iedere stap eerst
individueel te zetten, om vervolgens op basis van uitwisseling tot consensus te komen.
Voorbereiding

Neem kennis van hoofdstuk 2 van deze brochure.
kk
Hulpmiddel

Onderstaande matrix kan behulpzaam zijn bij het zetten van de onderscheiden
kk
stappen en het vastleggen van de resultaten ervan.
Stappen in de reflectie
Stap 1

Aspecten van de
organisatie
Leiderschap
–
–
HRM
–
–
Kwaliteitszorg
–
–

Stap 3

Stap 2

Stap 4

ONTWIKKELINGSFASEN
Vorige fase

Huidige fase

Gewenste fase
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Stappen
1 Relevante organisatie-aspecten

Omschrijf in kernwoorden wat u ziet als belangrijke elementen van
(ter inspiratie kunt u gebruik maken van bijlage 1 van deze brochure):
leiderschap;
kk
HRM;
kk
kwaliteitszorg.
kk
2 Huidige ontwikkelingsfase

Omschrijf welke invulling er in deze fase van het verbeterproces in uw school
(afdeling, locatie) wordt gegeven aan wat u belangrijke aspecten vindt van leiderschap,
HRM en kwaliteitszorg.
3 Vorige fase

Ga terug naar de vorige fase in het verbeterproces. Omschrijf welke invulling er in
deze fase werd gegeven aan leiderschap, HRM en kwaliteitszorg. Beschrijf ook wat
maakte dat uw school van die fase naar de huidige fase ging (‘vanzelf ’, door ‘toevallig
heden’, het resultaat van een planmatige verandering?). Is een terugval naar deze fase
uitgesloten? Zo ja, waardoor? Zo nee, wat moet er gebeuren om terugval te
voorkomen?
4 Volgende fase

Welke invulling wilt u dat er in een volgende fase wordt gegeven aan leiderschap,
HRM en kwaliteitszorg? Ga ook na of de huidige fase al voldoende geborgd is
(en hoe) en hoe u van de huidige fase naar de volgende wilt gaan.
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BIJLAGE 4
MODEL VAN CONCURRERENDE WAARDEN

Flexibiliteit

gg

ev

eg

in

er

Teamleider

Netwerker

Beheerder

Producent

- Organiseert projecten
- Bewaakt de voortgang

at
in
rd
oö
C

- Verzamelt gegevens
- Legt verbanden

- Zorgt voor missie
en doelen
- Initieerd veranderingen

te

id

or

Intern

Le

ra

- Stimuleert samenwerken
- Hanteerd conflicten

- Zorgt voor missie en doelen
- Initieerd veranderingen

St

- Zorgt dat werk gedaan wordt
- Geeft aandacht

O

rg

an

isa

to

Beheersing

r

Extern

- Motiveert medewerkers
- Bouwt duurzame relaties
- Richt de organisatie in
- Ontwikkelt structuur en cultuur

De horizontale as van het model van concurrerende waarden6 betreft de gerichtheid
van de manager op de binnenkant van de organisatie (intern) versus de buitenwereld
van de organisatie (extern). De verticale as loopt van flexibiliteit aan de ene kant naar
beheersing aan de andere kant. Managers zijn enerzijds verantwoordelijk voor
toekomstige ontwikkelingen (externe gerichtheid). Tegelijkertijd moeten zij ervoor
zorgen dat er regels en procedures zijn die het huidig functioneren regelen (interne
gerichtheid). De organisatie moet kunnen inspelen op veranderingen (flexibiliteit);
tegelijkertijd is controle over het dagelijkse werkproces ook van belang (beheersing).

6

We baseren ons hierbij op de kennisbank van Twijnstra Gudde (http://iturl.nl/snV0jc).
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Op deze manier onderscheidt Quinn in het model acht rollen van managers, rollen
die weliswaar tegengesteld lijken, maar die allen nodig zijn om een organisatie goed te
laten functioneren. Het hangt van de situatie af welke rol of rollen er op een bepaald
moment met name nodig zijn.
In het model komt het vernieuwen respectievelijk het borgen naar voren in de rollen
‘strateeg’ respectievelijk ‘coördinator’. Deze twee rollen staan tegenover elkaar. Het
model maakt duidelijk wat nodig is voor duurzame ontwikkeling. Het gaat om het
bewust werken aan een balans tussen enerzijds vernieuwen en verbeteren en anderzijds
analyseren en coördineren. Dit principe was ook al te zien in hoofdstuk 2 in figuur 2:
het naar boven rollen van de cyclus symboliseert ontwikkeling en vooruitgang, de
driehoek eronder is het borgend element dat terugrollen voorkomt. Duurzame
kwaliteitszorg is gericht op expansie/verandering én op consolidatie en continuïteit.
Als beide perspectieven in balans zijn, komt de borging van iets nieuws tot stand.
Concreet betekent dit dat er regels of afspraken nodig zijn, oftewel een setting
waarbinnen de ideeën worden verwerkt die tot verbetering leiden. Dit kan een
vakgroep, een team, een werkgroep of een managementteam zijn. Het is belangrijk
dat deze gremia periodiek en aan de hand van een vaste (kwaliteits-) agenda met
elkaar spreken over de doelen die ze hebben gesteld, de mate waarin ze daarin slagen,
hoe tevreden ze kunnen zijn over de borging van nieuwe afspraken en werkwijzen en
wat dat betekent voor vervolgacties.
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BIJLAGE 5
ACTIES OP HET GEBIED VAN LEIDERSCHAP, KWALITEITSZORG
EN HRM IN RELATIE TOT DUURZAAM VERBETEREN EN
BEVLOGENHEID
Voorbeelden van leiderschap in relatie tot duurzaam verbeteren en
bevlogenheid
Actie

Kwaliteitsborgend gevolg

1. Medewerkers laten
voelen dat hun
kwaliteit gezien wordt
en dat gedragingen
van onvoldoende
niveau direct worden
uitgesproken en
afspraken hierover
worden gemaakt.

• De medewerker weet wat het minimale niveau van
functioneren is.
• Goed functionerende docenten krijgen bevestiging.
• De medewerker weet dat je echt moet verbeteren om
aan het gewenste niveau moet voldoen.
• De medewerker weet waarin hij/zij een stap moet
maken om minimaal aansluiting te behouden in het
werk.

2. Vertrouwen geven door
de kwaliteiten van
collega’s voor iedereen
zichtbaar te maken.

• De medewerker weet dat hij/zij erkend wordt in zijn/
haar kwaliteiten en kan dan ook makkelijker in gesprek
gaan over ontwikkelpunten.

3. Snel corrigeren
op leskwaliteit en
gedrag in dagelijks
functioneren.

• In een verbetertraject zorgt de reactiesnelheid van de
leiding voor urgentiebesef over het minimum niveau dat
geleverd dient te worden in de les.
• Collega’s ervaren van elkaar dat je met onvoldoende
prestatie niet ‘wegkomt’.
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Actie
4. Onderwijsvisie en
onderwijsconcept
centraal stellen.

Kwaliteitsborgend gevolg
• Geeft alle medewerkers van de school de ruimte om da
te denken hoe ze uitvoering kunnen geven aan de visie.
• Geeft leidinggevende en medewerker
gespreksonderwerp over aansluiting van nieuwe
initiatieven op visie.
• Biedt leidinggevende en medewerker gesprek over het
niveau van de uitvoering van de werkwijze in lijn met
de visie.

5. Initiatieven stimuleren,
maar pas groen licht
geven voor invoering
van die initiatieven als
deze in samenspraak
zijn gewogen op
aansluiting met
de visie en het
onderwijsconcept.

• Werkt stimulerend, verrijkt de school met behoud van
focus op de kern van het concept.

6. Inspiratie en initiatief
signaleren en de
uitwerking ervan
formaliseren.

• Werkt vernieuwend.
• Initiatief formaliseren (door de ontwikkeling een plaats
te geven als project) vergroot de kans op succes in de
uitvoering.
• Medewerker voelt zich gehoord en verbonden.

7. Interesse van
medewerkers in beeld
brengen.

• Aansluiting op interesse vergroot de betrokkenheid en
toegevoegde waarde van de medewerker.
• Inzetbaar als tool voor teamsamenstelling.

8. Vragen stellen aan
docenten over de
uitvoering van hun
onderwijs in relatie tot
de visie.

• De leiding verbetert de kwaliteit van het gesprek over
onderwijs.
• De leiding stimuleert de zoektocht naar oplossingen.
• Docenten signaleren aanknopingspunten voor de
verbetering van hun werk.
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Voorbeelden van kwaliteitszorg in relatie tot duurzaam verbeteren en
bevlogenheid
Actie
1. Zorgen voor een
administratie waarop
kan worden terug
gevallen(doelen,
verslagen).

Gevolg
• Afspraken en doelen zijn tastbaar.
• Voortgang van ontwikkelingen kan worden gevolgd.
• Zodra er wordt geschreven kunnen afspraken en
doelen scherp worden gesteld ten behoeve van
transparantie en resultaat.

2. Metingen gebruiken om
ontwikkeling zichtbaar te
maken, te evalueren en
doelen te stellen.

• Een meting biedt objectiviteit.
• Een meting maakt een startsituatie en resultaat
inzichtelijk.

3. Het organiseren van
overleg tussen docenten:
werkgemeenschap(pen).

• Verbinding van vakcollega’s vergroot de aanwezige
kennis.
• Verbinding van vakcollega’s borgt kwaliteit van
uitvoering.
• Verbinding van vakcollega’s voedt inspiratie.

4. Het organiseren van
ondersteuning t.b.v. de
kwaliteit van overleg.

• Een professioneel gesprek levert meer op dan een
gesprek op basis van ‘aardig vinden’.
• Het signaleert de ontwikkelbehoefte van
werkgemeenschappen.

5. Voortgang volgen
door middel van

• Vermindert onnodige stagnatie.
• Zorgt voor verbinding in de ontwikkeling van

voortgangsgesprekken
met werkgroepen en
individuele docenten.
6. Doelen blijven stellen, de
stip op de horizon kan al
voldoende zijn.

inhoud of vaardigheden tussen leiding en docent.
• Borgt koers.
• Medewerker merkt dat zijn werk er toe doet.
• Stilstaan of terugval is geen optie.
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Voorbeelden van HRM in relatie tot duurzaam verbeteren en
bevlogenheid
Actie
1. Kwaliteiten en rollen van
medewerkers in beeld.

Gevolg
• Biedt mogelijkheid tot individuele- en
teamversterking.
• Biedt keuzes in teamsamenstelling ten
behoeve van inspiratie en productiviteit.

2. Actief aannamebeleid op basis van
balans beheer in team (bijvoorbeeld
in expertise en teamrol).

• Grip op versterking van een team.

3. Basiskwaliteit leskwaliteit meten.

• Geeft inzage in de ontwikkelings
mogelijkheden van de docent.

4. Werken aan vertrouwen (van docent
en van de groep) door inzage in
kwaliteit en welbevinden van het
individu.

• Stimuleert persoonlijke ontwikkeling van
de medewerker.
• Stimuleert loopbaanontwikkeling van de
medewerker.
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Leren verbeteren
Deze brochure is een uitgave van Leren verbeteren, een gezamenlijk
project van de VO-raad en AOC Raad. Leren verbeteren ondersteunt
bestuurders, schoolleiders en middenmanagers bij het verbeteren van
leeropbrengsten en het versterken van onderwijsprocessen, wanneer
die volgens de onderwijsinspectie achterblijven of ontoereikend zijn.
Leren verbeteren biedt kennis, menskracht en middelen. Zo draagt
Leren verbeteren bij aan het verminderen en voorkomen van het aantal
scholen met zwakke en zeer zwakke afdelingen.

