Bestuurders
in beweging
Verkenning naar de veranderende rol van
bestuurders van onder- en bovengemiddeld
presterende scholen in het voortgezet onderwijs
Publieksversie

Bestuurders in beweging

Inhoud
Inleiding.....................................................................................................................................................................4
Het samenspel tussen bestuurder en schoolleider..............................................................................6
Kwaliteit in beeld................................................................................................................................................... 8
Het belang van cultuur.................................................................................................................................... 10

Onderwijskwaliteit
in de beleving van de
bestuurder Risico’s

ÎÎ Onderwijs innoveren als de basis niet goed is
ÎÎ Afgeleid zijn door bijvoorbeeld sterke groei of nieuwbouw
ÎÎ Onvoldoende inspelen op leerlingenpopulatie en
individuele behoeften
ÎÎ Directiewisselingen
ÎÎ Teren op succes uit het verleden, langzaam afglijden
ÎÎ Familiecultuur

De inspectie en het nieuwe onderzoekskader.................................................................................... 12
Conclusie: bestuur in beweging.................................................................................................................. 14

Kwaliteitszorg
Plan
ÎÎ Serieuze planningscyclus:
strategisch beleidsplan
met daaraan gekoppeld
schoolplan, directieplan,
jaarplan, scholingsplan,
concrete doelen
ÎÎ Samen een gedragen
pedagogisch-didactische
visie ontwikkelen

Check o.b.v. harde
informatie

Check o.b.v. zachte
informatie

Kwaliteitszorg
medewerker

ÎÎ Goed inzicht in data
ÎÎ Stelselmatig, cyclisch
meten
ÎÎ Managementrapportages,
kwartaalrapportages
ÎÎ Tevredenheidonderzoek,
klachten
ÎÎ Vroegsignalering, risico
als meerdere indicatoren
verschuiven, alertheid op
langzaam afglijden
ÎÎ Audits, proefinspectie,
visitaties

ÎÎ Gesprek met schoolleiders over harde data
ÎÎ Medewerker kwaliteit,
medewerker hrm
ÎÎ Zelf aanwezig bij terugkoppeling inspectiebezoek
ÎÎ Schoolbezoeken (is beeld
congruent?)
ÎÎ Gevoel, sfeer, cultuur
ÎÎ Rondje langs medezeggenschapsraden,
leerlingenraden

ÎÎ Aanspreekpunt
kwaliteitszorg
ÎÎ Bestuurder adviseren
ÎÎ Bovenschools, maar ook
per school eigen afdeling
en medewerker
ÎÎ Controleren of gegevens
ingeleverd zijn
ÎÎ Analyse maken van opbrengsten en rapporteren
ÎÎ Op proces sturen, grip
houden
ÎÎ Is niet verantwoordelijk,
maar zorgt dat dingen
aangejaagd worden

Bestuurders in beweging

Onderwijskwaliteit
in de beleving van de
bestuurder Risico’s

Inspectie

ÎÎ Nieuw gedrag door nieuw onderzoekskader
Maar ook: rol is niet veranderd n.a.v. kader
ÎÎ Ambivalentie over verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit
ÎÎ Ongewenste effecten: controlemodus, indekken, uniformeren,
minder kansen bieden
ÎÎ Kritiek op werkwijze inspectie, bijvoorbeeld context niet meenemen

De schoolleider
Rol en taak volgens bestuurders
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Integraal verantwoordelijk
Sturen, het ‘hoe’
Eigenaarschap, in the lead, verantwoordelijkheid
Onderwijskundig leider en boegbeeld
Rapporteren, verantwoording afleggen over doelrealisatie
Managementcontract/managementovereenkomst
Vraagstukken zien
Belang van juiste persoon/kwaliteit

Rol- en taakopvatting
ÎÎ Lange termijn, het ‘wat’, stip op de horizon bepalen
ÎÎ Bedrijfsvoering (huisvesting, financiën, pr, privacy)
én onderwijsinhoud
ÎÎ Maatschappelijke opdracht en
verantwoordelijkheid
ÎÎ Sturen op uitvoering strategisch beleid
ÎÎ Ruimte en vertrouwen geven

Cultuur

de bestuurder

ÎÎ Intrinsieke motivatie
ÎÎ Kwaliteitscultuur, iedereen is
verantwoordelijk voor kwaliteitszorg,
continu aandacht voor resultaten
ÎÎ Verantwoordelijkheid voelen en
nemen
ÎÎ Eerlijkheid en openheid, elkaar
aanspreken
ÎÎ Veiligheid en vertrouwen
ÎÎ Lerende cultuur, professionele
leergemeenschappen, academie

Interventies
ÎÎ Overzicht houden en ontwikkelingen aan elkaar
verbinden
ÎÎ Zichtbaarheid, voelen wat in organisatie leeft
ÎÎ Verantwoording en transparantie
ÎÎ Op cultuur sturen en bewaken van cultuur
ÎÎ Kwaliteitszorg agenderen, stimuleren en
faciliteren

ÎÎ Stelselmatig in gesprek met schoolleiders
ÎÎ Niet in dashboard kijken, maar je door de schoolleiders
laten informeren
ÎÎ Vragen stellen, bevragen
ÎÎ Regelmatig op de scholen komen, het gesprek aangaan
ÎÎ Maatwerk in interventies, er dichter op gaan zitten, niet
pas interveniëren als het fout is gegaan

ÎÎ Extern oordeel inzetten (bijvoorbeeld inspectie,
externe audit)
ÎÎ Stuurgroep formeren
ÎÎ Schoolleiding vervangen
ÎÎ Zelf leren (persoonlijke coach, bestuurlijke visitatie,
extern netwerk, VO-raad)

ÎÎ Onderwijs innoveren als de basis niet goed is
ÎÎ Afgeleid zijn door bijvoorbeeld sterke groei of nieuwbouw
ÎÎ Onvoldoende inspelen op leerlingenpopulatie en
individuele behoeften
ÎÎ Directiewisselingen
ÎÎ Teren op succes uit het verleden, langzaam afglijden
ÎÎ Familiecultuur

Kwaliteitszorg
Plan
ÎÎ Serieuze planningscyclus:
strategisch beleidsplan
met daaraan gekoppeld
schoolplan, directieplan,
jaarplan, scholingsplan,
concrete doelen
ÎÎ Samen een gedragen
pedagogisch-didactische
visie ontwikkelen

Check o.b.v. harde
informatie

Check o.b.v. zachte
informatie

Kwaliteitszorg
medewerker

ÎÎ Goed inzicht in data
ÎÎ Stelselmatig, cyclisch
meten
ÎÎ Managementrapportages,
kwartaalrapportages
ÎÎ Tevredenheidonderzoek,
klachten
ÎÎ Vroegsignalering, risico
als meerdere indicatoren
verschuiven, alertheid op
langzaam afglijden
ÎÎ Audits, proefinspectie,
visitaties

ÎÎ Gesprek met schoolleiders over harde data
ÎÎ Medewerker kwaliteit,
medewerker hrm
ÎÎ Zelf aanwezig bij terugkoppeling inspectiebezoek
ÎÎ Schoolbezoeken (is beeld
congruent?)
ÎÎ Gevoel, sfeer, cultuur
ÎÎ Rondje langs medezeggenschapsraden,
leerlingenraden

ÎÎ Aanspreekpunt
kwaliteitszorg
ÎÎ Bestuurder adviseren
ÎÎ Bovenschools, maar ook
per school eigen afdeling
en medewerker
ÎÎ Controleren of gegevens
ingeleverd zijn
ÎÎ Analyse maken van opbrengsten en rapporteren
ÎÎ Op proces sturen, grip
houden
ÎÎ Is niet verantwoordelijk,
maar zorgt dat dingen
aangejaagd worden

Bestuurders in beweging

De taal van bestuurders
Dit onderzoek bestaat uit een analyse van de opbrengsten van semigestructureerde diepte-interviews. Deze publieksversie bevat niet alleen de

Inleiding

opbrengsten van de analyse, maar ook een deel van de letterlijke opbrengsten. De quotes in elk hoofdstuk en de uitdrukkingen
in de kantlijn zijn letterlijke weergaven van de woorden van bestuurders. Het betreft niet uitsluitend bestuurders met
afdelingen die bovengemiddeld werden beoordeeld. Ook quotes en uitdrukkingen van bestuurders die te maken kregen
met een onvoldoende afdeling zijn opgenomen.

De afgelopen jaren is vanuit verschillende perspectieven meer aandacht voor
onderwijsbesturen ontstaan. Zowel vanuit het onderwijsveld zelf als vanuit de
maatschappij, en ook door het ministerie en het toezicht wordt met meer aandacht
gekeken naar de rol van bestuurders. De rol van bestuurders ten aanzien van de
kwaliteit van het onderwijs verdient daarbij speciale aandacht. Sinds de invoering van
het huidige onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs in augustus 2017
beoordeelt de inspectie besturen in het voortgezet onderwijs op hun rol ten aanzien van
de onderwijskwaliteit binnen hun bestuur. Dat was voorheen niet het geval. Hoe zien
bestuurders hun rol als het gaat om onderwijskwaliteit? En wat betekent dit voor hun
bestuurlijk handelen? Leren verbeteren voerde een eerste verkenning uit.
Deze publicatie bevat een weergave van de opbrengsten.

Zowel volgens de wet als volgens de in
2015 door de sector ontwikkelde Code
Goed Bestuur zijn onderwijsbestuurders
in het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
In de code wordt deze verantwoordelijkheid weinig expliciet omschreven. De
VO-raad werkt in 2019 aan een actualisering van de code, waarbij als vertrekpunt geldt dat goed bestuur gericht is
op bevordering van de kwaliteit van het
onderwijs. In de wet is de verplichting

opgenomen dat bestuurders zorgdragen
voor de kwaliteit van het onderwijs door
een kwaliteitszorgsysteem uit te voeren.
In het oude inspectiekader hield de onderwijsinspectie geen toezicht op deze
verantwoordelijkheid van bestuurders.
Maar sinds de invoering van het huidige
onderzoekskader in augustus 2017
beoordeelt de inspectie wel de kwaliteitszorg op bestuursniveau en tevens de rol
van het bestuur als kwaliteitsproblemen
op een afdeling of school aanhouden.

De rol van het bestuur
Voorheen focuste de inspectie bij kwaliteitsproblemen voornamelijk op de scholen. In het nieuwe kader bestaat vanuit
de waarborgfunctie van de inspectie bij
kwaliteitsproblemen expliciete aandacht
voor de rol van het bestuur. Als blijkt dat
een school niet voldoet aan de basiskwaliteit, onderneemt de inspectie acties die
erop gericht zijn dat het bestuur ervoor
zorgt dat de school binnen een aanvaardbare hersteltermijn aan de betreffende

deugdelijkheidseisen voldoet. Nieuw is
dat bestuurders – bij kwaliteitsproblemen op een van hun scholen – ook zelf
verantwoording moeten afleggen over
hun eigen interventies ten aanzien van
de onderwijskwaliteit, in plaats van dat
alleen de schoolleiders dit doen.

Anders handelen
Het nieuwe kader kan voor bestuurders
aanleiding zijn anders te gaan handelen
als het gaat om onderwijskwaliteit. Daarover is nog weinig informatie beschikbaar.
Interessant is of de bestuurlijke standaarden die vallen onder kwaliteitszorg en
ambitie tot een andere rolopvatting en
tot ander gedrag (andere interventies)
leiden bij bestuurders.

Eerste verkenning
Leren verbeteren voerde een verkenning
uit naar hoe bestuurders aankijken tegen
hun verantwoordelijkheid ten aanzien
van onderwijskwaliteit. Door middel van
semigestructureerde diepte-interviews
verkenden we hoe bestuurders hun ver-

antwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit beleven en in de praktijk invullen. In
de interviews ging het onder meer over
de volgende thema’s:
ÎÎ Hoe omschrijven bestuurders hun rol?
ÎÎ Wat vinden zij hierin belangrijk?
ÎÎ Hoe houden zij zicht op onderwijskwaliteit binnen hun organisatie?
ÎÎ Hoe is hun systeem van kwaliteitszorg
ingericht?
ÎÎ Welke interventies zetten zij in?
ÎÎ Hoe kijken zij naar het vigerende
onderzoekskader?

Populatie
We richtten ons in dit onderzoek op een
gevarieerde groep bestuurders. Deels
betrof dit bestuurders met een afdeling
die in de periode 2016-2018 zwak (in
het oude toezichtkader) dan wel onvoldoende (in het nieuwe onderzoekskader)
(hierna: onvoldoende) werd bevonden
door de inspectie. Deze groep heeft ervaring met kwaliteitsproblemen binnen de
organisatie en dit biedt een interessant
perspectief op hun eigen rol. Ook spraken

we met een aantal besturen die volgens
de inspectie in 2018 bovengemiddeld
presteerden op het gebied van onderwijskwaliteit en afdelingen hadden die
als voldoende, goed of excellent werden
beoordeeld.

Leeswijzer
Deze publicatie geeft inzicht in de manier
waarop bestuurders uit deze twee groepen aankijken tegen hun verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijskwaliteit, op welke manieren zij daar in hun
beleving op sturen en wat daarbij in hun
ogen belangrijk is. De infographic op de
eerste pagina’s laat zien wat in dit kader
door de geïnterviewde bestuurders uit
beide groepen wordt genoemd en wat
hierin opvalt. In de volgende hoofdstukken diepen we een aantal thema’s verder
uit en geven we aan wat hierin opviel bij
de bestuurders met bovengemiddeld
presterende scholen in vergelijking met
de bestuurders met een als onvoldoende
beoordeelde afdeling.
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Het samenspel tussen
bestuurder en schoolleider
De opvatting van de geïnterviewde bestuurders over hun verantwoordelijkheid
voor onderwijskwaliteit is aan het veranderen. Dat blijkt uit de manier waarop zij
hun eigen rol, gedrag en interventies omschrijven.

Bestuurders zijn naar eigen zeggen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering én
de onderwijskwaliteit binnen hun organisatie. Uit hun interventies ten aanzien
van de onderwijskwaliteit wordt duidelijk
dat zij hier ook actief op sturen. Bestuurders die zelf een onderwijsachtergrond
hebben, geven aan hier – bij het sturen
op onderwijskwaliteit – voordelen van te
ervaren.

De relatie met schoolleiders
Bestuurders zijn meer op onderwijskwaliteit gaan sturen. In de ogen van bestuurders is de rol van de schoolleiders
minder sterk veranderd dan hun eigen
rol. Wel is de relatie met schoolleiders in
beweging; er wordt een grotere gedeelde verantwoordelijkheid gevoeld voor

de onderwijskwaliteit. Ten aanzien van
die relatie benoemen bestuurders met
name cultuurelementen als eerlijkheid,
openheid, veiligheid en vertrouwen. Om
samen onderwijskwaliteit te verbeteren
is het nodig dat er een eerlijke en open
dialoog bestaat tussen bestuurders en
schoolleiders, waarin het niet alleen gaat
over successen maar ook over risico’s en
onzekerheden. Sommige bestuurders
ervaren een dilemma als het gaat om hun
eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap en de autonomie van schoolleiders, die zij in stand willen houden of
bevorderen.

Schaalgrootte
Op grond van deze verkenning zijn geen
uitspraken te doen over verschillen

tussen bestuurders op basis van de
omvang van hun bestuur. Wat opvalt is
dat bestuurders over het algemeen zeer
te spreken zijn over de schaalgrootte
van hun bestuur. Kleinschalige besturen
benoemen als voordeel dat zij dicht op
het onderwijs kunnen zitten en zichtbaar
zijn. Grootschalige besturen spreken
onder meer over de voordelen van een
gespecialiseerde staf.
Meerhoofdige besturen maken bewuste
keuzes over de positie van onderwijs in
de portefeuilleverdeling. Er wordt vol
overtuiging gekozen voor verschillende
vormen: onderwijs bij de voorzitter,
onderwijs bij beide bestuurders, scholen
verdelen, basiskwaliteit en innovatie
verdelen.

Wat valt op bij bestuurders
met bovengemiddeld
presterende scholen?
ÎÎ Zij zijn explicieter in hun rol en
interventies ten aanzien van onderwijskwaliteit en gebruiken hiervoor
concretere termen en interventies.
Denk aan: het bieden van maatwerk
in interventies naar de scholen en snel
handelen bij een vermoeden van problemen met de onderwijskwaliteit.
ÎÎ Zij kunnen in relatie tot hun kwaliteitszorgsysteem goed benoemen
waar ze op moeten letten om te voorkomen dat het misgaat.
ÎÎ Zij geven aan vreemde ogen van externen bewust in te zetten om hun
organisatie en henzelf scherp te houden. Hierbij gaat het onder meer om
de inspectie, audits en visitaties. Het
gros van deze bestuurders spreekt
daarbij ook over hun eigen ontwikkeling en doet bovendien mee aan
de bestuurlijke visitaties vanuit de
VO-raad.

Wat zeggen bestuurders?
ÎÎ “Bestuurders voor wie ik zelf waardering
heb, zijn bestuurders die het overzicht
hebben, die goed hoofd- en bijzaken
onderscheiden. Die hebben een duidelijke sturingsfilosofie, die weten waarop
ze sturen. Ze leggen de verantwoorde-

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

lijkheid laag in de organisatie. Waar het
vaak fout gaat, is als bestuurders een
opvatting hebben en willen dat al hun
scholen volgens die opvatting gaan handelen. Die sturen heel top down.”
“Rectoren vinden het lastig het gesprek
aan te gaan met docenten. Confronteer
docenten met hun opbrengsten. Data
mogen wat betekenen. Dat kan een
harde leerschool zijn. Het is een slag
die scholen hebben moeten maken. Het
heeft een sfeer gebracht van verbeteren,
een verbetercultuur. Het resulteert in
persoonlijke doelen voor docenten.”
“Ik ben bij elke terugkoppeling van de
inspectie aan de school. Ik wil zien wat
er gebeurt. Niet alle collega-bestuurders
doen dat. Ik vind het een soort cadeau
dat je op dat moment de blik van de
buitenstaander ziet en ziet wat er tussen
de regels door gezegd wordt. Ik wil dat
zelf constateren en ik zie de reactie van
de schoolleider.”
“Schoolleiders krijgen bij mij veel ruimte
zolang ze het goed doen. Zodra er iets
niet goed gaat, ben je je autonomie kwijt.
Dat weten ze ook.”
“Ik wilde af van pas interveniëren als het
al fout is gegaan.”
“Het zit bijna altijd bij de directeur. Aan
een zwakke directeur gaat zelfs een goed
team ten onder. Daarom besteden we
heel veel aandacht aan management development en hebben we directie-overleggen met elkaar.”

Geen deuk
in een pakje
boter slaan

Op één lijn
zitten

In positie
brengen

Op de stoel
zitten

Er niet
doorheen
komen

Met één mond
spreken

In the lead
zijn

Er dicht op
zitten
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Kwaliteit in beeld
Kwaliteitszorg is bij alle bevraagde besturen sterk in ontwikkeling. Alle
bestuurders zetten in dit verband het huidige systeem van kwaliteitszorg af tegen
hoe zij dit eerder hadden ingericht of zij geven aan waar zij in dit kader nu mee
bezig zijn. Al met al: kwaliteit is een uiterst actueel thema in de sector.

Wanneer we met bestuurders spreken
over de inrichting van de systemen voor
kwaliteitszorg, blijkt dat bestuurders uit
verschillende bronnen data en beelden
verzamelen over de onderwijskwaliteit
op hun scholen. Dat stelt hun in staat
invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. Alle besturen hebben een
dashboard of systeem dat hun zicht
geeft op de onderwijskwaliteit op de
scholen, of ze werken hieraan.

die bestuurders zelf verkrijgen door op
de scholen aanwezig te zijn, uit de gesprekken met schoolleiders en op basis
van de beelden van stafmedewerkers
(kwaliteit, hrm). Uit de interviews wordt
duidelijk dat de kwaliteitszorgmedewerker of beleidsmedewerker kwaliteit de
afgelopen jaren een belangrijkere rol is
gaan spelen in de ogen van bestuurders.
Deze rol wordt op verschillende manieren ingevuld en is bij veel besturen
volop in ontwikkeling.

Hard en zacht
Bestuurders maken onderscheid in
harde en zachte informatie. Harde
informatie (data, indicatoren) wordt
veelal weergegeven in een dashboard.
Zachte informatie bestaat uit beelden

Risico’s
Bestuurders zien risico’s voor de onderwijskwaliteit onder andere in directiewisselingen, in situaties waarin de kwaliteit ongemerkt langzaam achteruitgaat

en in het innoveren van onderwijs als de
basis nog niet op orde is.

Wat valt op bij bestuurders
met bovengemiddeld
presterende scholen?
ÎÎ Het merendeel van hen hanteert een
stevige structuur in het strategisch
beleid en de opvolging hiervan. Zij
koppelen de strategische cyclus – het
strategisch beleid en de hierop gebaseerde schoolplannen – aan hun
systeem voor kwaliteitszorg. Ook
benadrukken zij het belang van het
formuleren van concrete doelen en
spreken zij in dit kader over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke (pedagogisch-didactische) visie.

ÎÎ Zij identificeren risico’s voor de onderwijskwaliteit met name op het
gebied van gedrag, zoals het teren op
het eerdere succes van de school of
een nadrukkelijk aanwezige familiecultuur.
ÎÎ Een aantal van hen geeft aan niet zelf
in het dashboard te kijken maar geïnformeerd te worden door rectoren/
directeuren. Zij willen en kunnen vertrouwen op rectoren en het eerlijke
gesprek over onderwijskwaliteit.

Wat zeggen bestuurders?
ÎÎ “Ik wil een dwarsdoorsnede zien, niet het
goudhaantje en het kneusje.”
ÎÎ “Zicht hebben is een keuze. Bij conferenties ga ik nadenken, moet ik daar
echt een hele dag zijn? Ik doe aan cherry
picking: ik ga alleen naar de interessante
spreker en daarna naar een school.”

ÎÎ “Het dashboard is er meer voor de directeuren. Ik heb er wel inzage in, maar ik ga
ervanuit dat zij dat volgen en daarover
rapporteren.”
ÎÎ “Wat wij nu scherper doen, is dat we zeggen (tegen schoolleiders, red.): ‘Als je het
ziet aankomen – zo’n langzame glijbaan
– dan verwacht ik dat je intervenieert. En
niet met de zachte hand.’”
ÎÎ “Sommige scholen surfen op hun eigen
succes. Die hebben het heel goed gedaan, die houden dat vast, maar ongemerkt erodeert dat. Het is het beeld van
een kikker in heet water.”
ÎÎ “Hoe hebben we dit kunnen missen? Ik
moet wel nuchter zijn, soms heb je de
wet van Murphy: een directeur wordt ineens ziek, twee goede leraren gaan weg,
een klierige leerling komt op school… En
dat gebeurt dan binnen één week. Dan
kan je van ‘alles onder controle’ naar ‘een
puinhoop’ gaan. In een heel korte tijd. In
één keer heb je een probleem.”

Zitten
slapen

Door de
hoepel

Oppoetsen
Papieren
werkelijkheid

Achterstallig
onderhoud

De ogen en
oren van de
organisatie
In de smiezen
hebben

Aan je water
voelen
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Het belang van cultuur
Bestuurders zien cultuur als belangrijke factor voor de onderwijskwaliteit.
Daarbij gaat het volgens bestuurders over eerlijkheid, openheid, veiligheid
en vertrouwen.

Het licht zien

Hart van de
organisatie

Wat zeggen bestuurders?

Bestuurders geven aan dat onderwijskwaliteit in de klas wordt gerealiseerd.
In dit kader spreken ze over docenten
die intrinsiek gemotiveerd zijn, gepassioneerd werken en verantwoordelijkheid
voor de resultaten voelen en nemen.
Daarom sturen ze op een cultuur waarin
aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en iedereen verantwoordelijk
is voor kwaliteitszorg. Ook is er bij bestuurders veel aandacht voor de lerende
cultuur, waarin docenten van en met
elkaar leren.

Wat valt op bij bestuurders
met bovengemiddeld
presterende scholen?
ÎÎ Zij hechten merkbaar veel belang aan
de cultuur binnen hun organisatie en
sturen hier naar eigen zeggen expliciet op. Zij gebruiken hiervoor in de
interviews meer en concretere termen dan de andere bestuurders. De
cultuur is volgens een aantal van hen
belangrijker dan het systeem voor
kwaliteitszorg.
ÎÎ Zij hechten veel waarde aan veiligheid
en vertrouwen en sturen hier expliciet
op. Dit maakt dat zij op basis hiervan
ook experimenten in het onderwijsaanbod durven aan te gaan.

ÎÎ “Veranderingen lopen wat mij betreft via
de lijn van de cultuur en niet via de structuur. Je hebt wel structuur nodig.”
ÎÎ “De opvatting is dat kwaliteitszorg bij
iedere collega in de school ligt, wat voor
rol die ook heeft. Ieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar
werk. Dat geeft de essentie weer: leg de
verantwoordelijkheden op de plek waar
ze thuishoren. Dat is best lastig. Op
scholen wordt vaak naar boven gekeken:
daar moeten ze het regelen.”

ÎÎ “Er zit altijd een historie aan het zwak
worden. Het is een afglijdingsproces
waarin de kwaliteit steeds verder naar
achteren is geraakt.”
ÎÎ “De kern is dat ik zeker moet kunnen
weten dat ik op elke school minimaal
tien mensen heb die mij bellen als ze wat
zien. En die gewoon zeggen: ‘Dit moet je
weten.’ Het komt toch op die cultuur neer
of uiteindelijk iemand zegt: ‘Hier werk ik
niet aan mee.’ Je moet het systeem hebben, maar er niet op vertrouwen.”

Jij-bakken

Man en paard
noemen

Op de
tribune
zitten

Vertrouwen komt
te voet en gaat te
paard

Eigen straatje
schoonvegen

Van hun
eilandjes
afhalen

Aan de bel
trekken
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De inspectie en het nieuwe
onderzoekskader
Bestuurders zijn in het algemeen positief over hun relatie met de inspectie. Velen van
hen zetten waar nodig het oordeel van de inspectie in om beweging op scholen te
creëren en de onderwijskwaliteit te verbeteren.
Wat valt op bij bestuurders
met bovengemiddeld preste
rende scholen?

Verreweg de meeste bestuurders beschouwen hun verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het onderwijs als
logisch en vinden het dan ook terecht
dat zij hier – sinds de invoering van het
huidige onderzoekskader in 2017 – op
beoordeeld worden. Een aantal bestuurders geeft aan anders te zijn gaan
handelen toen dit onderzoekskader
werd ingevoerd. Gedragsveranderingen
hebben veelal betrekking op de elders
in dit onderzoek beschreven thema’s: de
relatie met schoolleiders, de inrichting
van kwaliteitszorg en cultuur.

Sommige bestuurders ervaren enige
ambivalentie ten aanzien van hun verantwoordelijkheid en vinden dat die zich
lastig verhoudt tot het eigenaarschap
en de integrale verantwoordelijkheid
van hun schoolleiders. Zij hebben veelal
echter geen andere, eenduidige afspraken gemaakt over de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen bestuur
en schoolleiding. Enkele bestuurders
vinden ook dat de inspectie in haar
toezicht te weinig rekening houdt met
verschillende organisatiemodellen. Zij
vinden dat tussenlagen soms als feite-

lijke bestuurders fungeren en dat de
inspectie eigenlijk met hen in gesprek
zou moeten.
Ten slotte gaf een aantal bestuurders in
de interviews aan dat de inspectie, naar
hun mening, contextfactoren te weinig
meeweegt bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit. In hun ogen werkt dit
belemmerend bij het geven van kansen
aan leerlingen.

ÎÎ Zij beschrijven hun relatie met de
inspectie als proactief. Zij nodigen
de inspectie op eigen initiatief uit en
nemen de inspecteur vroegtijdig mee
in nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld het onderwijsaanbod binnen hun bestuur.

Wat zeggen bestuurders?
ÎÎ “Toen kwam de inspectie en dat werd
mijn stok om mee te slaan.”
ÎÎ “Dat strenge oordeel over de havo, daar
heb ik om gevraagd. Want anders gaan
docenten terug naar hun hangmat. Er
was jarenlang achterstallig onderwijs, de
resultaten en de kwaliteit gingen eraan.

Dan heb ik de inspectie nodig. Ik kan
wel roepen dat ik het niets vind, maar ik
heb die inspectie heel hard nodig om de
spiegel voor te houden. Dus ze zijn echt
een partner.”
ÎÎ “Het inspectiekader is veranderd, maar
mijn gedrag niet hoor. Het klopt nu juist.
Nu is er de verantwoordelijkheid én de
bevoegdheid. Ik kom uit het mbo en hbo
en daar was het al zo. Eerder was je wel
verantwoordelijk, maar absoluut niet bevoegd. Nu loopt het synchroon. Immers,
hoe kun je nou wel verantwoordelijk zijn,
maar niet bevoegd? Dat is eigenlijk gek.”
ÎÎ “Ik wist dat de inspectie zou komen met
een nieuw stelsel en ik dacht: Ojee! Hoe
ga ik dat doen? Zij gaan in de scholen
kijken en mij vragen hoe ik erin zit. Dat is
ingewikkeld, want wij praten niet zo over
onderwijs.”
ÎÎ “De ontwikkeling van de inspectie richting besturen is een spannende ontwikkeling. De verantwoordelijkheid hebben
we, in welk model dan ook. We hebben
de eindverantwoordelijkheid, ook al ligt
er mandaat bij de rector.”

Een stok om
mee te slaan

Spiegel
voorhouden
Van de nood
een deugd
maken
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Conclusie: bestuur in beweging
Dit verkennende onderzoek was erop
gericht inzicht te krijgen in het beeld
dat bestuurders in het voortgezet onderwijs zelf hebben van hun eigen rol
ten aanzien van onderwijskwaliteit en
hun eigen handelen op dit gebied. Een
belangrijke constatering is dat de rolopvatting en -invulling van bestuurders ten
aanzien van onderwijskwaliteit lijken te
veranderen. In dit onderzoek signaleren
we een trend dat bestuurders actiever
(zijn gaan) sturen op kwaliteit en dat in
toenemende mate als een verantwoordelijkheid beschouwen die zij delen met
schoolleiders. Dat heeft ook gevolgen
voor de relatie en samenwerking van
bestuurders met schoolleiders.
Voorts valt op dat bestuurders aangeven veel belang te hechten aan
kwaliteitszorg en ze vertellen dat dit
aandachtsgebied volop in ontwikkeling
is. Als het gaat om onderwijskwaliteit
speelt cultuur ook een belangrijke rol in

de ogen van bestuurders. Over het algemeen zijn de bestuurders positief over
het nieuwe onderzoekskader en hun relatie met de inspectie. Ook geven ze aan
het oordeel van de inspectie waar nodig
in te zetten om beweging te creëren.
Bestuurders met een onvoldoende
afdeling en bestuurders met bovengemiddeld presenterende scholen spreken
als het gaat om onderwijskwaliteit en
hun eigen rol en interventies in veelal
dezelfde termen en uitdrukkingen. Hun
belevingswereld verschilt daarentegen
ook op sommige aspecten van elkaar.
Bestuurders met bovengemiddeld presterende scholen:
ÎÎ hanteren een stevige structuur in het
strategisch beleid en de opvolging
hiervan;
ÎÎ hebben ruime ervaring in het werken
met hun kwaliteitszorgsysteem en
weten goed waar zij op moeten letten
om te voorkomen dat het misgaat;

ÎÎ hechten veel belang aan veiligheid en
vertrouwen en hebben een scherp
oog voor de cultuur binnen hun organisatie;
ÎÎ zetten vreemde ogen bewust in om
hun organisatie en zichzelf scherp te
houden;
ÎÎ onderhouden proactief een relatie
met de inspectie.

Van

naar

Abstract en impliciet

Concreet en expliciet

Inhoud

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering én onderwijsinhoud

Sturen

Op cijfers

Op cijfers én op cultuur

Aanspreken

Bevragen

Op beheersing gericht

Op beheersing én ontwikkeling gericht

Essentiële cijfermatige data

Harde én zachte informatie

Autonomie en ruimte

Gezamenlijk verantwoordelijk

Informatie bedekken, het halve verhaal

Open en eerlijk, het hele verhaal

Controle vanuit bestuur

Initiatief vanuit schoolleider

Reparatie

Vroegsignalering

Reactief

Proactief

Verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit

Interventies

Kwaliteitszorg

Informatie

Relatie met schoolleider

Het gesprek

Ontwikkeling

Problemen

Relatie met inspectie
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