Kwaliteitsontwikkeling bij bestuur en scholen:

drie cruciale lijnen

Het externe toezicht zoals dat vanaf 2017 is ingevoerd, gaat ervan uit
dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op
de scholen. De inspectie spreekt daarom de besturen aan op de
kwaliteit van haar scholen. De verwachting is dat dit het bestuur
stimuleert om de onderwijskwaliteit binnen haar school of scholen te
verbeteren. Met de herziening in 2021 is deze beweging aangescherpt
door ook een bestuurlijk kader te formuleren voor kwaliteit.
KPC Groep ondersteunt besturen en scholen op het vlak van kwaliteitsontwikkeling. In onze
aanpak werken we bij kwaliteitsvragen van bestuur en scholen langs drie lijnen:
• Het zicht op de kwaliteit
• De sturing op de kwaliteit
• Doorwerking van het beleid
Samen zoeken we naar de beste interventies om deze drie lijnen te versterken.

Verstand van leren
Gevoel voor mensen
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1. Is er voldoende zicht op de kwaliteit?
Met andere woorden: kent het bestuur de scholen goed genoeg, weet ze waar de risico’s zitten
en weten de scholen dat van zichzelf?
We werken vanuit de gedachte dat als de leraar geen goed zicht heeft op de ontwikkeling van de
leerlingen, de school niet kan verwachten dat het bestuur dat wel heeft. Omgekeerd moet het
bestuur zorgen dat er adequate middelen en voorwaarden zijn om zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de leerlingen. Zicht krijgen op de kwaliteit is een proces dat loopt van beneden
naar boven en vice versa.
Een belangrijke procesindicator hierbij is het zicht op de zorg en begeleiding van de leerlingen
(indicator OP2 van de inspectie). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de leerlingen
gekend worden door de leraren, of er adequate zorg en begeleiding is als een leerling cognitieve
en/of sociaal emotionele hulp nodig heeft en of de school de registratie in Magister op orde heeft.

Intermezzo: de externe audit en de collegiale visitatie
Eén van de manieren om te beoordelen of een procesindicator op orde is, is het laten
uitvoeren van een externe audit of het organiseren van een collegiale visitatie. Deze
instrumenten zijn sterk in opkomst in het funderend onderwijs. Beide vormen zijn waardevol
maar hebben een verschillende impact. Een externe audit leidt tot een oordeel van ‘vreemde
ogen’. Bij een collegiale visitatie wordt er veelal uitgegaan van een onderzoeksvraag vanuit de
school en volgt er een advies. Beide instrumenten zijn in te zetten om als school beter zicht te
krijgen op de vraag of de zorg en begeleiding die de school biedt goed is en of het systeem
dat de school hiervoor heeft ingericht functioneert.

2. Is er voldoende sturing op de onderwijskwaliteit?
Met andere woorden: hebben het bestuur en de scholen gezamenlijke doelen en normen
afgesproken en worden daarop acties ondernomen?
We werken vanuit de gedachte dat wanneer het bestuur en de scholen gezamenlijke afspraken
maken over wanneer ze tevreden zijn over de kwaliteit, het gesprek hierover beter gevoerd kan
worden en er gerichter kan worden gestuurd op verbetering van de kwaliteit.
Om dit te realiseren helpt het om afspraken te maken over de gesprekscyclus tussen bestuur en
schoolleiding. Wanneer en hoe worden bijvoorbeeld de inspectie-indicatoren of de ambities uit de
schoolplannen besproken en beoordeeld? Belangrijk is dat het ook duidelijk is wanneer bestuur en
school (samen) tevreden zijn. De schoolleiding legt dan volgens afgesproken normen
verantwoording af (aan het bestuur) door cijfers en ontwikkelingen te onderbouwen met een
analyse. Let op: het is dus niet meer voldoende om de cijfers op orde te hebben. Het gaat óók om
de duiding en het verhaal achter de cijfers en de verantwoording die de schooldirecteur daar over
aflegt.
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Intermezzo: de dialoog in de gesprekscyclus
Een gevolg van het versterkte bestuurlijk toezicht is dat de dialoog en de aandacht voor
aspecten van kwaliteit die minder goed meetbaar zijn, meer dan voorheen op de voorgrond
staan. Gestructureerde en periodieke gesprekken waarin de dialoog wordt gevoerd over de
belangrijkste indicatoren kunnen de basis hiervoor zijn.
Kenmerken van de dialoog zijn:
- Er is gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners
- Er is geen sprake van winnen of verliezen en de communicatie is hierop ook niet gericht
- Er is bereidheid om open naar elkaar te luisteren
- Ieder durft zijn mening te zeggen ook al is die mening afwijkend
- Er is open communicatie: ook gevoelens worden gedeeld
- Er is respect voor elkaars normen en waarden

3. Is er sprake van doorwerking van beleid?
Met andere woorden: is op schoolniveau het centrale beleid zichtbaar en merkbaar?
We werken vanuit de gedachte dat de onderwijskwaliteit mede afhangt van de doorwerking van
de visie in koers-, school-, jaar- en sectieplannen en dat dit concreet zichtbaar is in het
onderwijsprogramma van de school.
Om dit proces in de school goed vorm te geven is het belangrijk dat er betrokkenheid en
eigenaarschap is en wordt ervaren bij de medewerkers. Vuistregel kan zijn: betrokkenheid van
medewerkers bij de totstandkoming van het schoolplan en eigenaarschap bij de
sectieplannen/vakwerkplannen.

Intermezzo: doorwerking van de visie in de praktijk
Bestuur X heeft de visie dat een school een oefenplaats is ter voorbereiding op het leven als
burger in de samenleving. De missie is dat de scholen een gemeenschap zijn van ouders,
leerlingen en leraren. Leren, ontwikkelen en samenleven is bij dit bestuur de permanente
opdracht voor het onderwijs.
De scholen van dit bestuur hebben ieder een eigen schoolplan ontwikkeld waarin de
gezamenlijk visie is uitgewerkt voor de eigen leerlingpopulatie. Zo hebben de docenten van
het gymnasium een extra aanbod ontwikkeld, in samenspraak met de leerlingen, waarmee
leerlingen zich kunnen verdiepen in maatschappelijke thema’s. In het praktijkonderwijs zijn de
drie doelen leren, ontwikkelen en samenleven verwerkt in leerdoelen voor individuele
leerlingen. De vmbo-school onder bestuur X staat in een moeilijke wijk en heeft veel leerlingen
die een veilige thuisbasis missen. Deze school geeft extra aandacht aan de maatschappelijke
en sociale opdracht en organiseert vier keer per een project rond burgerschap in de wijk van
de school.
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Meer weten over kwaliteitsontwikkeling
KPC Groep onderzoekt, adviseert en biedt procesbegeleiding. Ook bieden we ondersteuning
bij herstelopdrachten van de inspectie en helpen we scholen zich voor te bereiden op
inspectiebezoek.

Vragen of doorpraten?
Annemiek Staarman gaat graag met u in gesprek.
www.kpcgroep.nl/annemiekstaarman
a.staarman@kpcgroep.nl
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