Schoolontwikkeling:
als het erop aankomt
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Inleiding
Wat moet je doen als de kwaliteit van het onderwijs onder druk
staat en de school of afdeling snel moet verbeteren? Wat vraagt
dat van het leiderschap, de kwaliteitszorg en de medewerkers?
Kortom: welke acties moet je ondernemen als het erop aankomt?
Toen het project Leren verbeteren acht jaar geleden begon, hadden we
niet direct alle antwoorden op deze vragen paraat. Dankzij het werk van
onze procesbegeleiders hebben we inmiddels veel scherper in beeld wat
er nodig is als het erop aankomt. Deze kennis hebben we onder meer
verwerkt in de Scan Kwaliteit en Ambities (www.scanlerenverbeteren.nl).
Deze scan biedt de school snel inzicht in mogelijke risico’s en geeft een
beeld van de ambities van de school op het gebied van zes cruciale thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visie en beleid
Leiderschap
Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken
HRM
Primair proces: didactiek en onderwijsaanbod
Cultuur

In aanvulling op de scan heeft er over elk thema een rondetafelgesprek
plaatsgevonden met schoolleiders van (een of twee) scholen en procesbegeleiders van Leren verbeteren. Door de bril van het betreffende
thema blikken schoolleiders en procesbegeleiders samen terug op het
verbetertraject. Rode draad in deze gesprekken was de vraag: wat gebeurt er op school rond dit thema als het erop aankomt? Welke aspecten zijn dan belangrijk en wat vraagt dit thema van de school en van de
procesbegeleiders?
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Natuurlijk staan deze thema’s niet los van elkaar. Toch is in de gesprekken
zoveel mogelijk vanuit het perspectief van één thema op het verbetertraject gereflecteerd. Dankzij de openhartigheid van de gesprekspartners
leverde dit boeiende en leerzame analyses op. Deze publicatie geeft de
grote lijn van deze reflecties weer en is bedoeld voor alle scholen die met
schoolontwikkeling aan de slag moeten en willen.
Met de scan en met deze publicatie sluiten we een periode van acht jaar
af, waarin de procesbegeleiders van het project Leren verbeteren namens de VO-raad en de AOC-raad veel (zeer) zwakke scholen hebben
ondersteund in hun verbetertraject. Naast de inzet van deze procesbegeleiders op de scholen, zijn er instrumenten ontwikkeld en ervaringen
gedeeld via publicaties en kennisbijeenkomsten.
Het project krijgt de komende jaren een andere opzet. De VO-raad blijft
met kennis en informatie scholen met (zeer) zwakke afdelingen ondersteunen, maar de inzet van procesbegeleiders zal vanuit een andere
partij plaatsvinden. De VO-raad verlegt met het project Stap 2 (www.voraad.nl/themas/stap-2) de focus naar de ontwikkeling van (alle) scholen
tot professionele organisaties.
Graag bedanken wij de scholen en de procesbegeleiders die aan de gesprekken hebben deelgenomen voor hun bijdrage. Wij hopen dat hun ervaringen u inspireren bij uw eigen schoolontwikkeling.
Projectteam Leren verbeteren
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1.	Allemaal in dezelfde
richting aan hetzelfde
touw trekken
Visie & beleid
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De gesprekspartners
Op het moment dat twee afdelingen van SG Gomarus door het ijs
zakken, schakelt de schoolleiding zoveel mogelijk ondersteuning
in. Vanuit Leren verbeteren worden twee procesbegeleiders ingevlogen: Hans Ruisch en Titus Al. Samen met bestuurder Chris Flikweert en directeur onderwijs Kees van Rijswijk blikken zij door de
‘visie-en-beleidsbril’ terug op het verbetertraject.

SG Gomarus, Gorinchem
Reformatorische scholengemeenschap
voor vmbo, havo en atheneum
Vanaf 2003, toen vmbo-basis en -kader aan het onderwijsaanbod werden toegevoegd, maakt de school een enorme groei door. In 2009 leidt
dit tot problemen: de vmbo-afdeling en de havo/vwo-afdeling krijgen
een onvoldoende van de inspectie.
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Visie
Als er iets is waar deze school geen gebrek aan heeft, dan is het visie.
De reformatorische levensvisie wordt weerspiegeld in het onderwijs, in
de omgangsvormen en in de schoolcultuur. Gemeenschapszin, gezamenlijkheid en oog hebben voor de ander zijn belangrijke kenmerken van
deze schoolgemeenschap. Dat zien de procesbegeleiders van het project Leren verbeteren ook wel eens anders. Scholen hebben soms zo’n
algemene visie en missie geformuleerd, dat ze niet of nauwelijks richting
geven aan het beleid en aan het handelen. Zo niet op het Gomarus. “Het
is heel duidelijk dat mensen op deze school ten opzichte van elkaar een
andere instelling hebben dan op de gemiddelde school”, zegt procesbegeleider van Leren verbeteren Titus Al. “Dat is heel kenmerkend, ook
voor de snelle en succesvolle ontwikkeling die deze school sinds het inspectieoordeel heeft doorgemaakt. Op het moment dat er hier iets wordt
besloten omdat men dat goed vindt, dan kan hier veel meer dan op andere scholen. Doordat mensen het niet voor zichzelf doen maar voor elkaar, voor de school, kunnen er in korte tijd hele spectaculaire dingen
gebeuren.”
Want spectaculair zijn het verbetertraject en de ontwikkelingen in de jaren erna volgens de gesprekspartners zeker. Door tegelijkertijd zowel
de organisatiestructuur als het primaire proces aan te pakken, scoort
de school in 2011 na twee jaar verbeteren, op alle fronten weer een voldoende. Sindsdien zijn de resultaten alleen maar beter geworden. “De
kracht van dit traject was dat er tegelijkertijd een structuur- en een cultuurverandering is ingezet”, zegt Hans Ruisch, procesbegeleider van Leren verbeteren. “Daar kwam bij dat de schoolleiding bekwaam was, een
zeer open houding had en open stond voor verandering.”
Moed
Als de gesprekspartners door de ‘visie-en-beleidsbril’ terugblikken
op de organisatorische hervormingen – structuur van de schoolleiding
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wijzigen, functiemix invoeren, positie van vaksecties versterken – valt
hen een aantal punten op.
Allereerst de moed om gemaakte beleidskeuzes bij te stellen als dat nodig is. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de invoering van de functiemix, die
net in gang is gezet als het verbetertraject van start gaat. Bestuurder
Chris Flikweert: “De MR had al ingestemd met de verdeling van de LCen LD-functies, maar Titus overtuigde mij ervan dat dat beter, beleidsrijker kon. We hebben de procedure toen opengebroken en de eisen
verhoogd: je moet je echt onderscheiden om zo’n functie te krijgen. Dat
deed veel stof opwaaien, want er waren mensen die daardoor in tweede
instantie toch niet in aanmerking kwamen voor de functie die zij ambieerden.”
“Dat de schoolleiding die beleidsverandering heeft doorgevoerd, was
moedig en onderscheidend”, vindt Al. “Een andere kenmerkende keuze
was dat de LD-functie ook voor het vmbo ging gelden. Dat beleid zie
je bijna op geen enkele school en dat getuigt echt van visie; zeker voor
een school die eerst geen vmbo had. Uitgangspunt is: als we kiezen
voor vmbo, dan moeten we daar dezelfde kwaliteit aan verbinden als
aan havo en vwo.”
Discussie stimuleren
Had voorheen iedere afdeling een eigen directeur, nu heeft de school
één directeur bedrijfsvoering en twee directeuren onderwijs, die alle drie
een schoolbrede verantwoordelijkheid hebben. Teamleiders en sectieleiders hebben in deze nieuwe structuur dezelfde positie en bevoegdheden. Zij worden aangestuurd door een directeur onderwijs.
Deze nieuwe structuur kan tot conflicterende belangen leiden, maar dat
is een bewuste keuze geweest, vertelt Flikweert. “Met de onderwerpen
waarover discussie ontstaat, gaat altijd iets gebeuren. Het leidt dus tot
ontwikkeling. Daarom vinden wij het juist goed om discussie in de school
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te stimuleren. Maar je moet dat wel goed ondersteunen. Daarom hebben
we de invoering van deze structuur gedegen met elkaar voorbereid. We
hebben bijvoorbeeld geoefend aan de hand van theoretische conflictcasussen. Wat doe je in deze situatie?”
Wat is de norm?
Bij visie en beleid gaat het onder meer om het vaststellen van normen,
vinden de gesprekspartners. Wanneer zijn we tevreden? Wat vinden wij
een goede teamleider? Wat vinden wij een goede les? Ruisch en directeur onderwijs Kees van Rijswijk zijn in het verbetertraject met deze vragen aan de slag gegaan met teamleiders, vakgroepleiders en docenten.
Van Rijswijk: “We hebben iedereen gevraagd te omschrijven wat ze verstaan onder een goede les. Daar hebben we de normindicatoren van de
inspectie naast gelegd en we zijn lessen gaan bezoeken en evalueren.”
“Aanvankelijk voelden veel docenten zich hier onveilig bij”, vertelt Ruisch,
“want we kwamen dicht bij hen. Dat was spannend, maar uiteindelijk
was dat ontzettend productief.” Al: “Doordat het expliciet maken van
normen in de reformatorische gemeenschap heel normaal is, verliep dit
op deze school heel voorspoedig.”
Normen stellen betekent ook dat van mensen wordt verwacht dat zij aan
die normen voldoen. Gaandeweg het verbetertraject blijkt dat dit niet
voor iedereen haalbaar is. Voor een aantal mensen wordt een andere
functie of werkkring gezocht. “Dat was een intensief proces” vertelt Al.
“Maar er waren ook teamleiders die zélf besloten om een stap terug te
doen. Dat heeft ook te maken met visie en beleid. Als mensen inzien
waarom het nodig is, als het klopt met de visie, dan zijn ze bereid om
hun functie op te geven.”
Gezamenlijk vergezicht
Of het nu gaat om het verbetertraject of over schoolontwikkeling in het
algemeen, Flikweert benadrukt het belang van ‘een gezamenlijke stip
aan de horizon’. “Daar hebben we aan gewerkt, want het is een voor12

waarde dat je allemaal hetzelfde voor ogen hebt. Over de manier waarop
je daar komt, kun je discussiëren, maar het is niet effectief als er allemaal verschillende beelden zijn van de doelen die je als school nastreeft.
Daarom is het onder meer belangrijk dat het strategisch beleidsplan een
levend document is met concrete doelstellingen en dat je dat beleid regelmatig tegen het licht houdt en bijstelt als dat nodig is.”
Zo’n gezamenlijk vergezicht zorgt ook voor een consistent beleid, voegt
Van Rijswijk toe. “Doordat het nu heel duidelijk is welke kant we op willen, is het vanzelfsprekend dat de plannen op de verschillende niveaus –
school, afdeling, team, sectie – met elkaar stroken. Je trekt allemaal aan
hetzelfde touw in dezelfde richting.”
Cirkel van invloed
Op welke manier mensen aan het touw trekken, bepalen zij – teams, secties, afdelingen – in sterke mate zelf. Flikweert: “Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zich richten op
hun cirkel van invloed. Met andere woorden: dat ze focussen op zaken
waarop ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Dan zie je resultaten. Want als
je werkt aan dingen waar je invloed op hebt, wordt je cirkel van invloed
steeds groter.”
Ruisch: “Het is op deze school gelukt om in alle lagen een gevoeligheid
te creëren, waardoor mensen zich steeds bij alles afvragen: leidt dit direct of indirect tot beter onderwijs? En die gevoeligheid verwijst in de
eerste plaats naar jezelf: leidt wat ik doe tot beter onderwijs?”
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2.	Leidinggeven is een vak
Leiderschap
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De gesprekspartners
Leiderschap speelt een belangrijke rol als het gaat om de kwaliteit van de school. Maar om welke aspecten van leiderschap gaat
het dan eigenlijk? En voor welke opdrachten en dilemma’s staat
het management van een (zeer) zwakke school? Drie procesbegeleiders van Leren verbeteren, Sjors van Eijl, Math van Loo en
Marian Everhardt, praten hierover met een bestuurder en een kwaliteitsmedewerker van een stichting voor voortgezet onderwijs1.

Stichting VO
De stichting bestaat uit drie scholen: een school voor praktijkonderwijs,
een school voor vmbo (basis, kader, gemengd) en een scholengemeenschap vmbo-t/havo/vwo. Zo’n vijf jaar geleden doorliepen havo en vwo
met succes een verbetertraject.

1.	Op verzoek van de betrokkenen is deze casus geanonimiseerd.
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Klantgericht
Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Die vraag dringt zich vaak op als de
procesbegeleiders van Leren verbeteren op een school komen. Waarom
is er niet eerder ingegrepen? Door de schoolleiding, de bestuurder, de
toezichthouder…? Volgens procesbegeleiders Sjors van Eijl heeft dat in
de eerste plaats te maken met de onderwijscultuur: “Mensen werken
in het onderwijs om de ander kansen te geven, te laten leren. Iedereen
mag fouten maken. Die houding zit in de genen van mensen die in het
onderwijs werken, tot aan bestuurders en toezichthouders toe. Daardoor kunnen mensen of afdelingen die niet goed functioneren vaak te
lang doorgaan.”
De kwaliteitsmedewerker van de stichting heeft lange tijd in het bedrijfsleven gewerkt. Het eerste dat haar opviel in het onderwijs was dat leidinggevenden vaak niet of nauwelijks bezig zijn met de klant. “Zij zijn
sterk naar binnen gericht en vragen zich niet af wat hun klanten willen
en vinden. Scholen komen daar meestal langer mee weg dan organisaties in het bedrijfsleven, maar uiteindelijk doet het ook daar de resultaten geen goed. Daarom hebben wij op onze scholen krachtig ingezet op
klantgericht denken, onder meer op basis van tevredenheidsonderzoeken die we hebben uitgevoerd. Dat heeft geleid tot bewustwording en
veranderingen in de organisatie.”
“Dit illustreert het belang van de invloed van buiten”, benadrukt de bestuurder van de stichting, zelf ook afkomstig van buiten het onderwijs.
“Ik pleit ervoor dat in de staf, het management van scholen minstens
een persoon zit die werkervaring heeft buiten het onderwijs. Dat levert
nieuwe inzichten op en brengt zinvolle discussies op gang. Elk managementteam zou zichzelf zo’n gesprekpartner moeten gunnen.”
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Primair proces
Naast de cultuur, speelt ook een rol dat de schoolleiding niet altijd gewend is om te sturen op het primaire proces; iets dat volgens de gesprekspartners wel noodzakelijk is. Maar dat vereist kennis van het
primaire proces, van didactiek en van wat een goede les is. En daar
schort het soms wel aan. “Daarbij speelt ook de opvatting mee dat het
primaire proces iets is van de leraar en niet van leiding, bestuur en toezicht”, aldus procesbegeleider Math Van Loo. “Inmiddels dringt het in
scholen gelukkig steeds meer door dat het primaire proces ook de verantwoordelijkheid is van leidinggevenden. Zij bezoeken in toenemende
mate lessen, analyseren kwaliteitsdata en doen onderzoek als basis
voor hun beleid. Leidinggevenden willen zich niet meer door de inspectie laten informeren over wat er in hun lessen gebeurt.”
De gesprekspartners vinden dus dat de schoolleiding lessen moet bezoeken en docenten moet aanspreken op resultaten. Maar als er geen
resultaatgerichte cultuur is en mensen gewend zijn om ‘hun eigen gang
te kunnen gaan’, roept dit in het begin weerstand op, zo is de ervaring.
Dan moeten docenten eraan wennen dat er grenzen zijn en dat het gevolgen heeft als je die overschrijdt. Het is aan de schoolleiding ervoor te
zorgen dat die grenzen heel duidelijk en expliciet zijn.
“Transparantie is heel belangrijk”, bevestigt procesbegeleider Marian
Everhardt. “Dat mensen precies weten wat er van hen wordt verwacht.
Een leidinggevende zei het ooit zo: ‘Wij zitten op de A10 en jij zit nog op
de A9. We gaan kijken wat jij nodig hebt om op de A10 te komen. Lukt
dat niet, dan nemen we afscheid.’” Van de schoolleiding vraagt het ook
moed om afscheid van medewerkers te nemen. De procesbegeleiders
zien vaak dat zwakke scholen tegen beter weten in doorgaan met mensen die niet goed functioneren.
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Zes stappen vooruit
Als het niet goed gaat met de onderwijsresultaten van een school, dient
zich ook vaak de vraag aan of de schoolleiding moet worden vervangen.
Altijd is dit een pijnlijke maatregel, die zorgvuldigheid, strategie en geduld vereist, vindt de bestuurder: “In ons geval was het voor iedereen
duidelijk dat de goodwill, en daardoor ook de bewegingsruimte van het
management, sterk afnam. Docenten maakten meer en meer hun zorgen kenbaar over gebrek aan structuur. Het was duidelijk dat het management moest worden vervangen, maar dan kun je niet iemand ‘even
ontslaan’. We hebben voor een voorzichtige weg gekozen, die een hele
tijd duurde. Het was echter wel de kortst mogelijke weg, omdat we rekening moesten houden met het feit dat er veel tegelijk speelde en we nog
meer onrust in de organisatie wilden voorkomen. Uiteindelijk hebben we
bereikt wat we wilden: het management is vervangen én de rust is bewaard. Je moet bij dit soort processen heel strategisch opereren en zes
stappen vooruit denken.”
De houding van de procesbegeleider in zo’n gevoelig traject is cruciaal.
De bestuurder: “Dit proces is goed verlopen, mede dankzij het feit dat
ik met de procesbegeleider van Leren verbeteren de afspraak had gemaakt dat hij niet met het personeel zou communiceren. De school had
nog niet zo lang geleden een minder goede ervaring gehad met een interim manager, dus dat lag wat gevoelig. De procesbegeleider was de man
achter de schermen, mijn sparring partner.”
Capabele toezichthouders
In het gesprek over de vraag ‘hoe het zo ver heeft kunnen komen’ komt
vanzelfsprekend ook de rol van de raad van toezicht aan de orde. Zeker
wanneer het gaat om het functioneren van het bestuur, is de toezichthouder immers de aangewezen partij om actie te ondernemen. Maar is
onze raad van toezicht capabel? Die vraag zou iedere school zich moeten stellen, vinden de gesprekspartners.
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“Toezichthouders doen het werk meestal met veel passie,” zegt Van Eijl,
“maar ze moeten ook competent en slagvaardig zijn. Daarom moet je
een goed profiel maken en duidelijke eisen formuleren.” Van Loo: “Ook
is het belangrijk dat bestuur en toezicht regelmatig worden geëvalueerd;
op het scherpst van de snede, op resultaten, met harde meetpunten. Dat
gebeurt nog te weinig.”
Vreemde zaak
Er wordt veel gepraat over de professionaliteit van docenten, maar de
professionaliteit van de leiders is veel minder onderwerp van gesprek.
Een vreemde zaak, zo vinden de gesprekspartners, want leidinggeven is
een vak en het wordt hoog tijd dat dat wordt erkend. Zij pleiten dan ook
voor duidelijke kwalificatie- en opleidingseisen voor leidinggevenden in
het voortgezet onderwijs. “Als je je realiseert wat een grote verantwoordelijkheid onderwijsmanagers hebben, is het heel gek dat iedereen in
principe manager van een school kan worden, zonder dat daar formeel
eisen aan worden gesteld”, vindt Van Loo.
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3.	Opbrengstgerichtheid
zit in het DNA
Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken
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De gesprekspartners
 p welke manier spelen opbrengstgericht werken en kwaliteitsO
zorg een rol in de problematiek van (zeer) zwakke scholen? Over
die vraag praat Germien Kamphorst, rector van het Ichthus College
in Kampen met Dorien Sluijter en Harry van Goor, procesbegeleiders van Leren verbeteren. Van Goor is ook adviseur kwaliteitszorg
van Landstede waar het Ichthus College onderdeel van is.

Ichthus College, Kampen
Christelijke scholengemeenschap
In vier leerroutes – de praktijkroute, de vakroute, de vhbo-route en de
academische route – biedt het Ichthus College praktijkonderwijs tot
en met gymnasium aan. In 2013 beoordeelde de inspectie de afdeling
vmbo-tl van de vhbo-route als zeer zwak.
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Proactief
Nadat ze is bekomen van de allereerste schrik, besluit rector Germien
Kamphorst direct de bühne op te gaan. De inspectie stelde vast dat de
tl-afdeling onvoldoende is gericht op opbrengsten, dat resultaten niet
(goed) worden geanalyseerd en dat er sprake is van een reactief beleid.
“We hebben toen meteen gekozen voor een proactieve insteek”, vertelt
ze. “Ik heb al onze 185 medewerkers bij elkaar geroepen en ik heb gezegd: het kan toch niet zo zijn dat er een afdeling zeer zwak is en dat
de rest van de organisatie zijn handen in onschuld wast. Wie de schoen
past trekke hem aan; we gaan er met z’n allen tegenaan. Dat heeft heel
goed gewerkt. Iedereen heeft het zich aangetrokken en alle afdelingen
hebben meegedaan aan het verbetertraject.”
“Dat was een prachtig moment”, herinnert procesbegeleider Leren verbeteren Dorien Sluijter zich. “Het traject is daar ter plekke begonnen.
Dat is in het algemeen trouwens belangrijk in verbetertrajecten: dat de
schoolleiding de regie pakt, de urgentie voelt en ervoor zorgt dat iedereen weet dat er een probleem is in de school, dat het wordt ervaren als
een gezamenlijk probleem.”
Andere mindset
Met name op het gebied van kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken
gaat het mis in de tl-afdeling. Doordat gegevens niet consequent worden
geregistreerd en geanalyseerd, hebben leidinggevenden en docenten
onvoldoende zicht op waar de leerlingen staan. Daarnaast worden leerlingen niet goed voorbereid op het examen, vertelt Kamphorst: “Het leek
wel alsof docenten erdoor werden overvallen: o jee, het is al februari, het
examen komt er bijna aan! Ze begonnen veel te laat met de eindsprint.”
Het verbetertraject op het Ichthus College bestaat uit een hele serie interventies. De locaties worden anders ingedeeld, professionaliseringstrajecten gaan van start, onderwijsprogramma’s en het toetsbeleid
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worden aangepakt, er wordt een examenvoorbereidingsprogramma
ontwikkeld, er worden mensen ontslagen en er wordt geïnvesteerd in
kwaliteitszorg en personeelsbeleid. Kamphorst: “Een belangrijke, hele
basale opbrengst van dat alles is dat docenten nu een andere mindset
hebben. Zij zijn zich er nu van bewust dat ze vanaf klas 1 bezig zijn om
leerlingen naar het examen toe te leiden. Daarnaast zijn teamleiders en
vakgroepvoorzitters geschoold tot sterke onderwijskundige, opbrengstgestuurde leiders. Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken zitten nu
helemaal in hun DNA. Je herkent het team van een aantal jaren geleden
niet meer terug.”
30

Doortastend
Maar ook het verbeterproces zelf is opbrengstgericht aangepakt. De
snelheid van dat proces en de doortastendheid van de schoolleiding
zijn volgens procesbegeleider Leren verbeteren Harry Van Goor onderscheidend. “Dat was hier heel sterk. Men bleef niet hangen in ontkenning en rouw, maar ging snel over tot verbeteren. En dan ook tot écht,
wezenlijk verbeteren. Omdat de onderwijskwaliteit aanmerkelijk moest
worden verbeterd, moesten mensen bijvoorbeeld opnieuw solliciteren
op hun baan. Ben jij in staat om de leeropbrengsten omhoog te brengen? Hoe ga je dat aanpakken? Er is van heel wat docenten afscheid genomen. Dat was echt nodig en de school heeft dit voortvarend gedaan.”
Sluijter: “Voortvarendheid is zeker niet vanzelfsprekend. Ik maak regelmatig mee dat een school al een half jaar weet dat ze zwak is en dat de
schoolleiding nog niet of onvoldoende heeft gestuurd op het maken van
een analyse en een verbeterplan. Dat komt vaak voort uit ontkenning of
onvoldoende urgentiebesef.”
Opbrengstgerichte vragen
Waren teamleiders voorheen vooral coördinatoren en regelaars, nu zijn
het onderwijskundige leiders, die weten wat er in de klassen gebeurt
en die sturen op resultaten. Het was een belangrijk onderdeel van het
verbetertraject: het definiëren van de verschillende rollen binnen de
school en mensen toerusten om hun rol te vervullen. “Niet alleen de
teamleiders, maar ook de vakgroepvoorzitters en de interne begeleiders hebben een andere rol gekregen en zijn getraind in resultaat- en
kwaliteitsgericht werken”, vertelt Kamphorst. “De interne begeleiders
functioneren als rechterhand van de teamleiders. Zo hebben de teamleiders tijd om in de klassen te kijken en met docenten te praten over
onderwijs, didactiek en opbrengsten. Ze hebben geleerd om resultaatgerichte verbetergesprekken te voeren. Dat zijn hele andere gesprekken dan de vrijblijvende functioneringsgesprekken die voorheen
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werden gevoerd. Die gingen vaak helemaal niet over het functioneren
of over opbrengsten.”
“De verbetergesprekken dragen bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs”, zegt Sluijter. “De teamleider weet wat er in de lessen gebeurt
en onderneemt actie als die onder de maat zijn. Ik zie vaak dat er in
zwakke afdelingen of scholen weinig over onderwijsresultaten wordt gepraat, terwijl dat een hele belangrijke sleutel tot verbetering is. Vaak denken mensen dat dat erg veel tijd kost, maar dat is niet zo, want meestal
hoeft er niet meer gepraat te worden, maar moet alleen de inhoud van
het gesprek veranderen. Leidinggevenden moeten opbrengstgerichte
vragen stellen.”
Ook Van Goor vindt dat essentieel: “Het sluit ook aan bij de professionaliteit van de docent, die momenteel aandacht krijgt in landelijk beleid.
Het gaat daarbij om eigenaarschap, verbinding en ontwikkeling. Dat zijn
basisbegrippen als het gaat om de professionaliteit van de docent. Op
die aspecten moet de teamleider, de onderwijskundig leider, zich richten. Dat dat op deze school steeds beter lukt, zie je terug in de toenemende kwaliteit van het onderwijs en in de onderwijsresultaten.”
Besturen
Het bestuur van de Landstede Groep, waar het Ichthus College deel
van uitmaakt, heeft ervoor gekozen om op elke school een kwaliteitsmedewerker aan te stellen. Kamphorst: “Dat werkt erg goed. Het is heel
belangrijk gebleken voor de continuïteit en de borging van de kwaliteitszorg.”
Als het gaat om kwaliteitszorg is de rol van het bestuur van groot belang, zo is de ervaring van de gesprekspartners. Bestuurders kunnen
veel overlaten aan de directies, maar bij kwaliteitszorg werkt dat meestal
niet, zo zien Van Goor en Sluijter vaak in de praktijk. Het bestuur moet
een visie hebben op kwaliteit, kaders vaststellen en aanreiken en heel
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expliciet zijn in wat de scholen minimaal moeten bereiken. Sluijter: “Als
het bestuur niet goed stuurt op kwaliteit, is het risico groot dat de opbrengsten steeds verder achteruitgaan en dat het inspectieoordeel verslechtert van zwak naar zeer zwak. Op scholen en afdelingen waar geen
aandacht is voor kwaliteit van het onderwijsproces, wordt vaak onvoldoende planmatig gewerkt en is er vaak sprake van ‘waan-van-de-dagbeleid’. Als het bestuur op kwaliteit stuurt, helpt dat directies om de
kwaliteit op orde te brengen.”
SMART
Het beleid op papier zetten is een van de dingen die Kamphorst met het
oog op kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken heeft gedaan. Want
hoe kun je vaststellen of je tevreden bent over je resultaten als je niet
weet wat je beoogt? “Dat moet iedereen weten, maar het werkt niet om
mensen op te zadelen met een dik pak papier. Daarom schrijf ik ook altijd
een ‘korte versie’ van het beleidsplan, de laatste keer in de vorm van een
PowerPointpresentatie. Ook maak ik voor de teams en de vakgroepen
een resultaatgerichte bijlage met hele concrete afspraken, die SMART
zijn geformuleerd. Dat is een hele gerichte sturing voor de teams en vakgroepen, want zij verwerken deze vervolgens in hun eigen plannen.”
Op basis van de beleidsplannen worden procesbegeleidergroepen van
docenten gevormd, die zich bezighouden met een specifiek thema. Op
die manier geeft het beleidsplan sturing aan de schoolontwikkeling. “We
zijn hier erg enthousiast over”, vertelt Kamphorst. “Hiermee zetten we
docenten in hun kracht, worden er steeds weer nieuwe thema’s opgepakt en zijn de mensen optimaal betrokken bij de schoolontwikkeling.”
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4.	Het juiste gesprek
voeren
HRM
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De gesprekspartners
Omdat de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van de
school, is HRM een essentieel onderdeel van verbetertrajecten.
Zo ook op vmbo-Steenspil in Halsteren en Het Kwadrant (vmbo) in
Weert. Drie procesbegeleiders van Leren verbeteren, Bas Wever,
Clarien Veltkamp en Gert-Jan Bos, gaan hierover in gesprek met
vestigingsdirecteur April van Loenen en afdelingsmanager Arthur
van de Kar van Steenspil en met sectordirecteur Annemarie Lukassen en locatiedirecteur Jan Mueters van Het Kwadrant.

Steenspil, Halsteren
Vmbo bb, kb, gt
In 2010 beoordeelde de inspectie de gt-afdeling van vmbo Steenspil
(toen nog Prinsentuin geheten) als zeer zwak. De school koos ervoor het
verbetertraject schoolbreed uit te voeren.
Het Kwadrant, Weert
Vmbo bb, kb en prakijkonderwijs
Het Kwadrant biedt vmbo bb, kb en praktijkonderwijs aan. De gemengde
leerweg van Het Kwadrant (toen nog alleen bovenbouw) kreeg in 2010
een zeer zwakke beoordeling.
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Wezenlijk verschil
Voor beide scholen is het alweer zes jaar geleden dat zij het inspectieoordeel te verwerken kregen. Hoe diep het dal toen ook was, terugkijkend stellen de gesprekspartners vast dat het oordeel een krachtige
aanjager is geweest voor ontwikkeling, ook op HRM-gebied. Er is op de
scholen sindsdien ontzettend veel op gang gekomen en in positieve zin
veranderd.
Ja, ook toen werden er al functioneringsgesprekken gevoerd, maar de
wijze waarop dat gebeurde en de inhoud van de gesprekken verschillen
wezenlijk van de manier waarop de scholen nu gesprekken voeren met
het personeel. Er worden meer gesprekken gevoerd, maar nog belangrijker: de gesprekken zijn veel minder vrijblijvend dan voorheen.
“Een belangrijk verschil is dat de ontwikkel- en voortgangsgesprekken
die we nu voeren in relatie staan tot het meerjarenplan van de school”,
zegt April van Loenen, vestigingsdirecteur van Steenspil. “Wat heeft de
organisatie nodig, wat draag jij daaraan bij en wat heb jij ervoor nodig om
die bijdrage te leveren? Daar gaat het over. Vroeger werd er in het functioneringsgesprek gepraat over ‘hoe-het-gaat’, maar dat werd nergens
aan afgemeten of aan gerelateerd.”
Niet vrijblijvend
Dat is herkenbaar voor Het Kwadrant, want ook deze school investeerde
de afgelopen jaren veel in het verbeteren van de gesprekkencyclus.
Locatiedirecteur Jan Mueters: “We zorgen er nu heel bewust voor dat
ontwikkelingen op school-, team- en individueel niveau met elkaar stroken. Dat betekent dat alle afspraken die je met mensen maakt in lijn zijn
met het schoolbeleid.”
Ook de invoering van resultaatgericht werken maakt dat de vrijblijvendheid uit de gesprekken is verdwenen, voegt sectordirecteur Annemarie
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Lukassen (Het Kwadrant) toe. “Als je echt werk maakt van resultaatgericht werken, dan steek je een gesprek vanzelf al anders in. Je weet waar
je naartoe wilt en je maakt resultaatafspraken. Collega’s moesten eraan
wennen dat dit consequenties kan hebben, maar duidelijkheid geeft ook
een gevoel van veiligheid.”
Gezien worden
Om de kwaliteit van het personeel in kaart te brengen, maakt het management van Steenspil aan het begin van het verbetertraject eerst een
vlootschouw van alle medewerkers. Wie doet wat? Zitten de mensen op
de juiste plek? Wie moet welke kennis en vaardigheden ontwikkelen?
“Vervolgens moesten we met elke medewerker het juiste gesprek voeren”, vertelt afdelingsmanager Arthur van de Kar. “Want de uitkomst van
de vlootschouw had onder meer gevolgen voor de teamsamenstelling en
de verdeling van functies en taken. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid
dat bepaalde mensen geen les meer geven in examenklassen.”
“Sindsdien doen we dat heel regelmatig”, voegt Van Loenen toe. “Want
om kwaliteit te behouden, moet je je personeel regelmatig onder de loep
nemen. Dat is een vorm van borging. Daarnaast is het belangrijk dat
mensen weten en ervaren dat ze worden gezien. We kijken in de lessen
en spreken mensen aan op hun functioneren, ook als ze het goed doen.
Het is de bedoeling dat mensen dat ook onderling doen, dat ze ook elkaar zien en aanspreken.”
Als je ernaar streeft dat mensen met elkaar praten over hun functioneren,
moet er sprake zijn van veiligheid en vertrouwen. Daar is in het begin van
het verbetertraject op Steenspil aan gewerkt, vertelt procesbegeleider
Bas Wever. “Dat deden we in ‘natuurlijke’ groepssituaties, bijvoorbeeld
team- of sectiebijeenkomsten. Aanvankelijk fungeerde ik als spiegel om
mensen bewust te maken van hun gedrag, maar die rol namen zij gaandeweg steeds meer zelf over. In een groep wordt goed zichtbaar hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze functioneren en wat ze verder moe41

ten ontwikkelen. Daarom is groepsontwikkeling een belangrijke tool voor
HRM.”
Gezamenlijke beelden
Naast vertrouwen is het volgens procesbegeleider Clarien Veltkamp
noodzakelijk dat er sprake is van gedeelde beelden: “Wat verstaan we
onder een goede les? Wat is ‘bijdragen aan je sectie’? Wat is goede
feedback? We hebben gestimuleerd dat mensen die beelden met elkaar
delen, steeds dieper de school in. Zo zijn collega’s het gesprek over hun
functioneren gaan voeren. Ook zijn er op basis van die beelden instrumenten ontwikkeld, zoals een kijkwijzer voor lesobservaties. Het is voor
iedereen nu heel duidelijk hoe je kijkt naar een les en waar je de les en
de collega op beoordeelt.”
De relatie tussen HRM en kwaliteitszorg is daarbij heel belangrijk, vinden
de gesprekspartners. Veltkamp: “Op het Kwadrant waren zowel kwaliteitszorg als HRM nog maar mondjesmaat ontwikkeld. De school is in
beide beleidsterreinen gaan investeren; aanvankelijk naast elkaar, maar
ze zijn gaandeweg steeds meer met elkaar vervlochten. Nu zijn HRM en
kwaliteitszorg onlosmakelijk met elkaar verbonden.”
Nieuwe docenten
Als gevolg van de HRM-ontwikkelingen is het werk van de teamleider
op de twee scholen sterk veranderd. Zij zijn minder regelaars en meer
onderwijskundige leiders geworden. Veel meer dan voorheen moet de
teamleider met docenten in gesprek gaan over hun functioneren, de
leskwaliteit en hun ondersteuningsbehoeften. “Ik zie vaak dat teamleiders het aanvankelijk moeilijk vinden om collega’s aan te spreken op
hun functioneren”, zegt procesbegeleider Gert-Jan Bos. “Daar is ook
wel moed voor nodig, zeker als er functioneringsproblemen zijn.”
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Lukassen: “Bij ons op school kunnen alle medewerkers een coach krijgen. Werd coaching vroeger nog wel eens gezien als bedreigend, mensen ervaren het in toenemende mate als een laagdrempelige manier om
je te ontwikkelen. Het wordt steeds gewoner om een coach te hebben.”
Een intensief ondersteuningsprogramma voor nieuwe docenten is op
beide scholen een belangrijk onderdeel van het HRM-beleid. Op Het
Kwadrant gaat die ondersteuning gepaard met hoge eisen, zo vertelt
Mueters. “Naast coaching en vakinhoudelijke tutoring, nemen nieuwe
docenten deel aan zes intervisiebijeenkomsten en krijgen ze minimaal
tien lesbezoeken. Dat wordt allemaal gemonitord en na driekwart jaar
wordt besloten of de docent wel of niet doorgaat. We stellen hoge eisen
aan onze docenten en dat weten de mensen van tevoren. Het komt regelmatig voor dat we niet doorgaan met een docent.”
Voorbeeldrol
De gesprekspartners vinden het noodzakelijk dat het management voor
het personeel een voorbeeldrol vervult. “Door als managers met teamleiders en vakgroepleiders op de juiste manier het juiste gesprek te voeren, stimuleer je dat zij dat vervolgens ook zo doen met hun teamleden”,
stelt Lukassen.
Van Loenen: “We verwachten van docenten dat ze zich kwetsbaar opstellen en aan hun leerlingen vragen wat zij van hun lessen vinden. Op
dezelfde manier hebben wij als management aan onze teamleden feedback gevraagd op ons functioneren. En dat geldt eigenlijk voor alles. We
verwachten bijvoorbeeld van medewerkers dat zij leerpunten formuleren en zich ontwikkelen, dus werken wij zelf ook aan onze ontwikkeling.”
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5.	Basisvraag is: wat
leren leerlingen hier?
Het primaire proces
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De gesprekspartners
Scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal en het Zuyderzee
College in Lemmer kregen in 2013 het predicaat zwak. Ruim twee
jaar na dato buigen de docenten Willemien Bronkhorst (Reggesteyn) en Moctar Tahirou (Zuiderzee College) zich over de vraag
welke aspecten van het primaire proces een rol speelden in het
oordeel van de inspectie en in het verbetertraject. Zij doen dit samen met de procesbegeleiders Leren verbeteren Geppie Bootsma
en Titus Al.

Reggesteyn, Nijverdal
Christelijke scholengemeenschap voor
praktijkonderwijs t/m gymnasium
In 2013 krijgt de vwo-afdeling een negatief oordeel van de inspectie: er
is in deze afdeling sprake van slechte doorstroomcijfers, lage slagingspercentages. In veel lessen wordt de onderwijstijd niet effectief benut.
Zuyderzee College, Lemmer
Openbare scholengemeenschap vmbo t/m gymnasium
In 2013 krijgt de vmbo-afdeling (400 leerlingen) het predicaat zeer zwak.
De kwaliteit van het primaire proces en de onderwijsresultaten zijn onder de maat.
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Doorgerolde bal
Als een van de eerste scholen in Nederland voert het Zuyderzee College
zo’n acht jaar geleden ‘laptoponderwijs’ in. Als voorloper op ICT-gebied
krijgt de school veel aandacht, ook van de pers. Des te groter is de schok
als de inspectie de lespraktijk van deze school in 2013 een onvoldoende
geeft. “We waren er kapot van”, vertelt Moctar Tahirou, “want we hadden
ontzettend veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal
en we waren daar erg trots op. We begrepen niet hoe dit kon gebeuren.”
Maar later, tijdens het verbetertraject, kwam dat inzicht wel, vertelt procesbegeleider Leren verbeteren Titus Al. “De school had het werken met
laptops vol enthousiasme ingevoerd, maar had niet goed nagedacht
over de rol van de docent in zulke lessen. Leerlingen gingen zelf aan de
slag met de laptop en de lesgevende rol van de docent was helemaal
uitgehold. ICT moet de les ondersteunen, maar als je de les vervolgens
weglaat, dan blijft er niets over. De bal was te ver doorgerold.”
Onderwijskundige taal
Terugkijkend zegt Tahirou: “Maar er speelde meer. Docenten gingen allemaal hun eigen gang, de klaslokalen waren dicht en men sprak elkaar
nergens op aan. We hadden het met elkaar niet over onderwijs. Er was
geen zelfreflectie, geen bewustzijn. Iedereen deed zijn eigen ding. Daarvan zijn we ons tijdens het verbetertraject bewust geworden en dat is
de afgelopen jaren radicaal veranderd. Nu praten we met elkaar over
onderwijs, over wat een goede les is. Drie keer per periode bezoeken
we lessen van elkaar en we spreken elkaar aan. We leren van elkaar.
We hebben wat dit betreft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Dat zie je terug in het primaire proces en in de onderwijsresultaten.”
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Procesbegeleider Al ziet het vaak: op scholen waar de kwaliteit van het
primaire proces onder de maat is, wordt weinig of niet gepraat over onderwijs en lesgeven. “Het onderwijskundig taalgebruik is op die scholen
vaak onderontwikkeld. Men beschikt niet over een taal om met elkaar te
praten over de kwaliteit van onderwijs, over wat een goede les is of een
goede leraar. En als er geen taal beschikbaar is voor een onderwerp, dan
praat je er ook niet over. Om het primaire proces te verbeteren, hebben
we een didactisch model in de school geïntroduceerd en je ziet nu dat
de docenten in die termen met elkaar praten. Ook vertelde ik in het begin in de lerarenkamer steeds welke mooie praktijken ik in de lessen had
gezien. Ook daardoor is het gesprek over het primaire proces op gang
gekomen.”
Verwaarlozing
Ook op Reggesteyn is het in de jaren voorafgaand aan het inspectieoordeel niet de gewoonte om met elkaar te praten over lesgeven. “De
inspectie stelde vast dat de vwo-leerlingen heel passief waren,” vertelt
Willemien Bronkhorst. “Wezen docenten voorheen vaak naar de leerlingen – ze zijn lui of ongemotiveerd – het is nu heel duidelijk geworden dat
we naar onszelf moeten kijken. De belangrijkste vraag is: hoe zorgen wij
ervoor dat de leerlingen actief leren? Met ondersteuning van onze procesbegeleider hebben we studiedagen georganiseerd, waar we samen
– onder- en bovenbouw – hebben gepraat over de vraag hoe een goede
vwo-les eruit ziet en wat zo’n les vraagt van de docent. Dat gesprek werd
voor die tijd eigenlijk nauwelijks gevoerd. Voor veel docenten was het
ook een eyeopener: we kunnen veel van elkaar leren! Een van de vervolgacties is dat iemand de taak heeft gekregen om collegiale consultaties te coördineren. We verbeteren onze lessen onder meer door op een
gestructureerde manier van elkaar te leren.”
Als er in een school weinig wordt gepraat over onderwijs en lesgeven,
komt dat volgens procesbegeleider Leren verbeteren Geppie Bootsma
onder meer doordat docenten zijn verwaarloosd door de schoolleiding.
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“Er is vaak geen of weinig aandacht voor de corebusiness van de docent: lesgeven. Daardoor kan elke docent zijn eigen praktijk ontwikkelen.
Vraag je aan docenten wat ze verstaan onder een goede les, dan blijkt
vaak dat ze een rustige les een goede les vinden. Dat de les rustig verloopt, is natuurlijk prettig, maar dat wil nog niet zeggen dat leerlingen in
die les ook leren. Als het gaat om het primaire proces is er eigenlijk maar
één vraag: wat leren de leerlingen hier? Dat is de basisvraag. In zwakke
scholen zie je vaak dat de schoolleiding en de leraren die vraag helemaal niet stellen.”
Eilanden
Een ander probleem dat de inspectie op beide scholen aantreft, is de
strikte scheiding tussen onder- en bovenbouw, iets dat Al en Bootsma
vaak zien op zwakke scholen. Onder- en bovenbouw functioneren als
twee aparte werelden, wat bij Reggesteyn nog eens wordt versterkt
doordat de onder- en de bovenbouw van het vwo op verschillende locaties zijn ondergebracht. “Het waren twee eilanden”, vertelt Bronkhorst.
“De teams werkten strikt gescheiden en er was nauwelijks communicatie. Bij veel vakken ontbrak er daardoor een doorgaande lijn.”
Een gevolg van die scheiding is – en ook dat komt meer voor op zwakke
scholen – dat er vooral in de bovenbouw veel externe attributie plaatsvindt: alles ligt aan de onderbouw. “Ook viel mij op dat er bij het bovenbouwteam heel weinig resultaatbewustzijn was”, vertelt Bootsma. “Men
werd bijvoorbeeld verrast door het feit dat het slagingspercentage extreem laag was. Dat had niemand zien aankomen. We zijn daarmee aan
de slag gegaan en mensen zijn nu veel resultaatbewuster. De gezamenlijke studiedagen hebben ook wat dit betreft vruchten afgeworpen.”
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Eigenaarschap
Het is volgens de gesprekspartners essentieel dat de docent als spil in
het primaire proces eigenaar is van de manier waarop het primaire proces wordt ingericht. Daar mankeert het op zwakke scholen nog wel eens
aan, zo is de ervaring. Zo herinnert Bronkhorst zich nog goed dat er op
de school een nieuwe directeur kwam die met groot enthousiasme en
veel voortvarendheid leerpleinen invoerde in de onderbouw. “Er werden
muren weggehaald en leerpleinen ingericht, maar de docenten waren
helemaal niet meegenomen in de plannen en de bedoelingen. De leerpleinen zijn na een aantal jaren dan ook afgeschaft. Het werd niet gedragen door de mensen die het moesten doen. De les was duidelijk: als je
een verandering wilt doorvoeren in het primaire proces, dan moet je de
docenten daarin heel nadrukkelijk meenemen.”
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6.	Zo zijn onze manieren
Cultuur
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De gesprekspartners
 en vmbo-locatie van het Wellantcollege in Rotterdam en de
E
vwo-afdeling van het Centre for Sport & Education in Zwolle kregen allebei een zwakke beoordeling van de inspectie. De teamleiders van deze scholen – Paul van den Bergh en Thijs Vermeulen
– kijken hiernaar vanuit het ‘cultuurperspectief’. Zij doen dit samen
met de procesbegeleiders van Leren verbeteren Koos Pluymert en
Rob Jasperse.

Wellantcollege
Groen vmbo, Rotterdam
De vmbo-afdeling ‘groen’ van het Wellantcollege in Rotterdam werd in
2013 als zwak beoordeeld door de inspectie.
CSE
Centre for Sports & Education, Zwolle
Het CSE (Landstede) is een school voor leerlingen met een sporttalent.
Naast vmbo, havo en vwo, biedt de school basisonderwijs aan voor
sporttalenten van groep 7 en 8. Eind 2015 ging op de vwo-afdeling een
verbetertraject van start.
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De lat
Dat er op het CSE een heel eigen schoolcultuur heerst, is niet verwonderlijk. Het gaat hier immers om een specifieke school met een specifieke doelgroep. Alle leerlingen hebben één grote ambitie: ze willen de
top bereiken in hun sport. En ja, daarnaast moeten ze ook nog een diploma halen …
“Onze leerlingen zien onderwijs als bijzaak of als noodzakelijk kwaad”,
zegt Paul Van den Bergh, teamleider op het CSE. “En eigenlijk is het
team het onderwijs in de loop der jaren ook enigszins op die manier gaan
benaderen: als iets dat erbij komt. Het gevolg daarvan was dat een deel
van de docenten minder hoge eisen aan de leerlingen stelde. En als je de
lat niet hoog legt voor de leerling, dan springt hij ook niet zo hoog. Daarover zijn we in gesprek gegaan: wat moeten wij doen om de leerlingen te
motiveren en actief te krijgen?”
“Dat proces is in volle gang”, zegt procesbegeleider Koos Pluymert. “En
ik zie dat mensen steeds meer gaan denken in doelen, opbrengsten en
resultaten. Dat is echt een cultuurverandering die gaande is in het team.”
Dit wel, dit niet
Doordat leerlingen allemaal hun eigen trainingsprogramma hebben en
het onderwijs deels op afstand volgen, moeten docenten vaak programma’s aanpassen en uitzonderingen maken. Van den Bergh: “Doordat je
op deze school in principe flexibel moet zijn, is door de jaren heen wat
onduidelijk geworden wat we van elkaar verwachten, wat we wel en niet
gewenst vinden. Er kon altijd heel veel en de kaders zijn steeds breder geworden. Ook dat hebben we aangepakt. We versmallen de kaders, benoemen de grenzen en we zeggen tegen elkaar: zo zijn onze
manieren. Die manieren hebben betrekking op regelzaken, bijvoorbeeld
omgaan met telaatkomen, maar ook op inhoudelijke, pedagogischdidactische zaken, zoals feedback geven op het leerproces. We spreken
uit wat we willen, maar ook wat we niet willen.”
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Thijs Vermeulen, teamleider op het Wellantcollege, herkent het belang
hiervan. Voordat hij er aantrad, was er op de school al een aantal jaren
extreem veel verloop in personeel en schoolleiding. “Ik trof een sterke
wij-zijcultuur aan met veel wantrouwen onder docenten ten opzichte van
de schoolleiding. Er heerste een sfeer van we-zien-wel-wat-er-gebeurt,
er was geen lijn, geen visie, weinig vertrouwen en weinig veiligheid.”
“Er ontbrak een gezamenlijke standaard”, vult procesbegeleider Leren
verbeteren Rob Jasperse aan. “En dan doet iedereen wat hijzelf goed
dunkt. Daar begint de cultuurverandering: met het gesprek over de vraag
‘wat is onze standaard?’ Vervolgens kun je inzichtelijk maken hoe je ervoor staat. Als er geen standaard is, kan dat niet.”
Vermeulen: “Ook wij moesten dus aan de slag met ‘onze manieren’. Ik
heb in dat opzicht veel geleerd van een bedrijfsbezoek. In dat bedrijf wist
iedereen: hier staan we voor en zo werken zij. Dat geldt voor de medewerker die hier achter het bureau zit tot en met de baas in Amerika. Dat
was heel inspirerend om te zien.”
Pluymert: “In het onderwijs speelt wat dit betreft wel iets specifieks, namelijk dat de autonomie van de docent bijzonder groot is. En dat kan
wringen met ‘dit zijn onze manieren’. Dat is iets waar leidinggevenden
zich rekenschap van moeten geven en mee om moeten kunnen gaan.”
Zachte kant
In verbetertrajecten gaan structuur- en cultuuraspecten altijd samen. Ze
beïnvloeden elkaar, zo is de ervaring van de gesprekspartners. Vermeulen: “Wij moesten heel veel doen op structuurniveau. We hebben het
locatieplan opzij geschoven en ons helemaal gericht op het verbeterplan. We hebben concrete afspraken gemaakt over resultaten, rendement, kwaliteitszorg, evaluaties. Over de ‘harde’ kant dus. Dat hadden
we redelijk snel onder controle. Maar de zachte kant – wat eronder zit
bij mensen – is veel moeilijker. Wat betekent het voor mij? Wat moet ik
loslaten? Wat moet ik veranderen? Bij cultuurverandering is het gesprek
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over die vragen essentieel. Maar daar moet je een lange adem en veel
geduld voor hebben.”
Dat is herkenbaar voor Van den Bergh: “Wij hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel afspraken gemaakt over het topsportleercentrum,
waar onze leerlingen een aantal uren per week op afstand leren. Maar
vervolgens gaat het erom: wat betekent het voor jouw didactiek dat leerlingen een deel van het onderwijs op afstand volgen. Hoe zorg jij ervoor
dat dat onderwijs op afstand effectief is? Nu gaat het dus om gedragsverandering. Dat is veel moeilijker en kost meer tijd.”
Jasperse ziet vaak dat structuurmaatregelen nodig zijn om de cultuur te
veranderen. “Door bijvoorbeeld structureel overleg in te plannen over de
onderwijskwaliteit – een structuurmaatregel – beïnvloed je de cultuur. De
kwaliteit van de afspraak is heel belangrijk. Maar het is ook nodig dat je
steeds weer de vraag stelt wat de bedoeling van de afspraak ook alweer
is. Je moet erover blijven communiceren.”
Transparantie
Iets dat herhaaldelijk terugkomt in het gesprek, is de rol van de schoolleiding. “Als het over cultuur gaat,” zegt Pluymert, “is het heel wezenlijk dat
de schoolleiding consequent voorbeeldgedrag laat zien, het gewenste
gedrag voorleeft. Als je bijvoorbeeld een transparante cultuur voorstaat,
moet je allereerst als schoolleiding transparant zijn.”
Vermeulen illustreert dit met een pijnlijke, maar uiteindelijk zeer productieve ervaring. Door een rekenfout had hij het personeel onjuist geïnformeerd over de formatie van het volgende schooljaar. In plaats van de
beloofde uitbreiding, bleek bij nader inzien dat er formatie moest worden
ingeleverd. “Dat was erg vervelend en viel bij het personeel natuurlijk niet
in goede aarde. Maar het mooie was dat mensen ook waardeerden dat
ze hierover überhaupt waren geïnformeerd. Voorheen hoorden of zagen
ze namelijk nooit iets over formatiekwesties. Dit akkefietje heeft gewerkt
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als een breekmoment. Het inzicht ontstond dat openheid en transparantie ook betekent dat je de valkuilen en fouten van elkaar ziet.”
Bij Van den Bergh op school wordt gewerkt aan een cultuur waarin mensen hun verwachtingen expliciet uitspreken. “We waren wat doorgeslagen in het informele; je kon ongeveer alles informeel oplossen. Nu
streven we ernaar dat mensen hun verwachtingen wat formeler uitspreken; in het MT, in docentenvergaderingen, maar ook in de klas. Dat is
een proces dat zich door de hele school heen voltrekt. Aandachtspunt is
wel dat we ervoor moeten waken dat we het kind met het badwater weggooien. Het informele is namelijk ook onze kracht.”
Aha’s
Zeker wanneer het gaat over cultuur, is de blik van de buitenstaander
van grote waarde, vinden de gesprekspartners. Doordat je als leidinggevende zelf onderdeel bent van de school, kun je soms onvoldoende
afstand nemen om de cultuur te doorgronden. “Als betrokken buitenstaander ben je gelegitimeerd om alles te vragen”, zegt Pluymert. “Dat
leidt in de school vaak tot ‘aha’s’. Mensen zijn zich niet altijd bewust van
hun schoolcultuur, hoe dingen werken. Je kunt dat bewustzijn vergroten
door een gerichte dialoog te voeren en de juiste vragen te stellen, ook
lastige.”
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7.	Tot slot:
Wat zeggen zij over…
In de hiervoor beschreven interviews, zoomden de gesprekspartners steeds in op een bepaald thema. Er kwamen in deze gesprekken echter ook thema-overstijgende
zaken aan bod; onderwerpen die vaak een rol spelen in
verbetertrajecten. Veel geïnterviewden brachten dezelfde
ervaringen, visies en opvattingen naar voren. Daarom tot
slot de top 5 van veelgenoemde punten.
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… de winst
Het inspectieoordeel brengt in de school in eerste instantie een schok,
woede, verontwaardiging, verdriet en soms ontkenning teweeg. Dan
volgt bewustwording en vervolgens gaat men aan de slag. Achteraf zien
schoolleiders enorme opbrengsten op meerdere terreinen. Het verbetertraject brengt een innovatieve spirit in de school, die leidt tot veel meer
verandering en schoolontwikkeling dan men had verwacht.
| 	

“ Achteraf ben ik dankbaar dat ik een zeer zwakke afdeling had. Dat
is een enorme katalysator geweest die iedereen in de juiste stand
heeft gebracht. Dat hadden we zelf nooit zo sterk kunnen bewerkstelligen. Het klinkt misschien raar, maar ik zou elke school zo’n traject gunnen.”
(Germien Kamphorst, rector Ichthus College)

… afscheid
Het is een onderdeel van elk verbetertraject: het functioneren van leidinggevenden, afdelingen, secties en individuele docenten wordt onder
de loep genomen en beoordeeld. Vaak moeten er mensen van functie
veranderen of is het nodig om afscheid te nemen. Altijd is dit een pijnlijk en moeilijk proces; voor de school, de collega’s, maar vooral voor de
mensen om wie het gaat. Het is belangrijk dat zij zorgvuldig en integer
worden begeleid en ondersteund.
| 	
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“ Van het hoofd P&O hoorde ik de verhalen van de mensen die boos,
gefrustreerd of teleurgesteld waren. Hij heeft veel gesprekken gevoerd en veel geluisterd. Het is heel belangrijk dat er een plek is
waar mensen hun verdriet of boosheid kwijt kunnen, hun emoties
kunnen delen.”
(Titus Al, procesbegeleider Leren verbeteren)

… de rol van de procesbegeleider
Spiegel, steunpilaar, klankbord en adviseur; het zijn veelgenoemde kenmerken van de rol van de procesbegeleider tijdens het verbetertraject.
Maar ook het feit dat hij of zij een buitenstaander is, wordt als effectief
en productief ervaren. De blik van buiten opent de ogen van de mensen
binnen.

|

“ Er zijn dingen die je zelf niet ziet, omdat je onderdeel bent van de
schoolcultuur. De procesbegeleider brengt praktijken van andere
scholen in waarvan wij kunnen leren. Daarnaast is het heel leerzaam
dat de begeleider ook kijkt met de ogen van de onderwijsinspecteur.
Daar heb je ook veel aan ter voorbereiding op het inspectiebezoek.”
(Paul van den Berg, teamleider Centre for Sport & Education)

… de rol van het management
Twee zaken worden veel genoemd als het gaat over de rol van het management:
De middenmanager is minder een ‘regelaar’ en meer een onderwijskundig leider geworden.
|

“ Wij hebben, samen met de sectieleiders, een taak- en functieomschrijving gemaakt voor de sectieleider. Dat geeft kaders en houvast. De rol van de sectieleider is heel belangrijk, ook omdat zij
beschikken over een schat aan sturingsinformatie, die van belang is
voor de (midden)manager waar ze onder vallen.”
(Bestuurder Stichting VO)
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Het is van essentieel belang dat leidinggevenden – in alle opzichten – het
goede voorbeeld geven.
|	“Als je als leidinggevende zelf niet in praktijk brengt wat je van de
mensen verwacht, dan is je inzet tot mislukken gedoemd. We verwachten bijvoorbeeld van teamleden dat zij zich ontwikkelen, dus
werken wij als MT ook aan onze eigen ontwikkeling. Iedereen weet
wat onze leerpunten zijn. Dat is volkomen transparant.”
(April van Loenen, vestigingsdirecteur Steenspil)
… borging
Verbinding aanbrengen tussen ontwikkelingen, beleid vastleggen, instrumenten gebruiken, werkgroepen vormen, zaken blijven agenderen;
het zijn allemaal manieren om ontwikkelingen te borgen. En dat is noodzakelijk. Maar iets borgen betekent niet dat het nooit meer kan veranderen. Borging mag niet leiden tot stilstand en stagnatie.
|	“Het woord borgen heeft een wat statische connotatie; alsof het
voor de eeuwigheid zo moet blijven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je
moet zaken vastleggen, maar je moet ook weer dingen durven loslaten. Je wilt immers in ontwikkeling blijven.”
(Dorien Sluijter, procesbegeleider Leren verbeteren)
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Publicaties
Leren verbeteren
Via lerenverbeteren@vo-raad.nl en www.projectlerenverbeteren.nl
kunt u kosteloos de volgende publicaties downloaden en bestellen:



I nterim of niet?

	
Communicatie als pijler in het



 ietsen zonder zijwieltjes
F
Over effectieve verbeteracties
van (zeer) zwakke scholen in
het voortgezet onderwijs

	
D uurzame kwaliteitsverbetering

	
Eerlijk duurt het langst

Over de communicatie met en
betrokkenheid van ouders bij (zeer)
zwakke scholen in het VO



 e ingrediënten voor effectieve
D
verbeterplannen
Over succesfactoren bij het
opstellen van een verbeterplan
voor (zeer) zwakke scholen

	
Werken aan opbrengsten

Hogere leeropbrengsten door kennis van
berekening, beoordeling en beïnvloeding

verbeterproces
Betrokkenheid bevorderen
bij onderwijskwaliteit

Leiderschap, kwaliteitszorg en human
resources management;
het een kan niet zonder het ander

	
L essen uit de praktijk

Succesvol verbeteren in het
voortgezet onderwijs

	
Kwaliteit benutten

Medewerkers kwaliteitszorg over hun rol
en de ontwikkeling van kwaliteitszorg

	
Waaier: De stappen in beeld
	
Toolkit OGW

	
B ezoek met een opdracht

Visitaties in het voortgezet onderwijs



 iddenmanagement in positie
M
Leidinggeven aan
opbrengstgericht werken
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Mei 2016

Het project Leren verbeteren sluit zijn ondersteuningsactiviteiten vanuit de VO-raad af. Dankzij dit project zijn
veel (zeer) zwakke scholen sterker geworden en is duidelijker geworden wat er nodig is als het erop aankomt. Dat
blijkt uit de rondetafelgesprekken waarvan deze publicatie
verslag doet. Schoolleiders en procesbegeleiders van
Leren verbeteren blikken aan de hand van zes thema’s
terug op het verbetertraject dat zij samen hebben doorlopen.

