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Van schoolleiders wordt verwacht dat zij voortdurend aan hun professionele
ontwikkeling werken. In het najaar van 2018 is ae leergang 'Sturen OP. Kwaliteit' van
Expertis van start gegaan. Marj~nne Bouma blikt samen met twee airecteuren van
Schoolvereniging Rehoooth, Dittie Hoekstra en Vera den Horn, terug op deze leergang.

LEERGANG PROFESSSIONELE ONTWIKKELING

STUREN OP KWALITEIT
~

H

oe kunnen we de kwaliteitszorg op school zo
regelen dat deze voldoet aan de eisen van het
nieuwe toezichtskader?' Naar aanleiding van
deze vraag, gesteld door de algemeen directeur
van Schoolvereniging Rehoboth op Urk, startte de organisatie
een professionaliseringstraject. Het zicht hebben op de eigen
kwaliteit wordt steeds belangrijker en sluit aan bij het nieuwe
roezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit onderzoekskader geeft scholen veel ruimte en de vrijheid om zelf te
laten zien wat zij zien als goed onderwijs voor hun leerlingen
en hoe zij dat willen realiseren (Zeegers, 2017). De inspectie
legt het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit nadrukkelijk
neer bij besturen en scholen. De behoefte aan scholing om de
onderwijskwaliteit te verbeteren en te borgen wordt onderstreept door het onderzoek dat Meta Krüger (e.a., 2017) heeft
gedaan en waaruit blijkt dat professionalisering ertoe doet voor
schoolleiders en voor de schoolorganisatie.

PLAN VAN AANPAK
Begin vorig jaar hebben alle directeuren van Schoolvereniging
Rehoboth een studiedag gevolgd waarin het strategisch kwaliteitsmanagement centraal stond. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben ze een zelfevaluatie afgenomen. De directeuren
deelden de uitkomsten van het gesprek met het team hierover
en gaven aan welk verbeterpunt ze tijdens de studiedag verder
wilden uitbouwen. 's Middags verzamelden ze input voor de
eigen school en op basis hiervan schreef iedereen een plan van
aanpak. Aan het einde van de dag gaven de directeuren aan
dat ze naast strategisch kwaliteitsmanagement ook de andere
aspecten van kennis- en kwaliteitsontwikkeling wilden volgen.
Daarin kunnen vraagstukken behandeld worden als:
• Wat vraagt sturing geven aan het primaire proces van de
schoolorganisatie van het leiderschap van de schoolleider?
• Hoe zie je of interventies op school- en/ofleerkrachtniveau
het beoogde effect hebben?
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• Hoe leer je leerkrachten kijken naar leeropbrengsten in relatie tot hun eigen handelen?
• Hoe leg je verantwoording af over geboekte resultaten en
ingezette middelen naar stakeholders?
• Hoe doe je dat op een transparante en overzichtelijke wijze?
Wat volgde was een uitgebreide aanvraag bij het Schoolleidersregister. Tussentijds vond regelmatig overleg plaats met één van
de directeuren. Aan het einde van de zomervakantie kwam de
langverwachte mail van het Schoolleidersregister: de aanvraag
was goedgekeurd en de scholing gevalideerd!

LEERGANG
In het najaar van 2018 heeft een groep directeuren en intern
begeleiders de leergang 'Sturen op kwaliteit' gevolgd. Wat zijn
hun bevindingen? Ze kwamen tot de conclusie dat ze na het
volgen van de leergang nog meer bewust zijn van het belang
dat ze zelf als onderwijskundig leider weten hoc het werkt in
de klas en dat ze daar een visie op hebben. Tijdens de leergang
leerden ze zichzelf verbreden en wat ze kunnen doen om de
school een duurzame ontwikkeling te laten doormaken om
effecten op de lange termijn te realiseren.

PRO FESSIONALISERINGSTH EMA'S
Om de professionalisering van schoolleiders een impuls te
geven en te ondersteunen, is het Schoolleidersregister ingericht. Iedere geregistreerde directeur behoort zich in vier jaar
tijd te ontwikkelen op minimaal drie professionaliseringsthema's. De leergang valt onder her thema 'Kennis- en kwaliteitsontwikkeling'. Vier aspecten komen in dit thema aan de orde.

1, Strategisch kwaliteitsmanagement
De eerste bijeenkomst begint met een het definiëren van kwaliteit. 'Wat verstaat u onder kwaliteit?' en 'Hoe zien we dat in
uw school?' Vervolgens gaan de schoolleiders aan de slag met
de resultaten van de zelfevaluatie. In groepen worden de verbeterpunten besproken en wordt input gevraagd. Waarbij telkens
weer het accent gelegd wordt op: hoe draagt de kwaliteitszorg
bij aan het leren van leerlingen?
2. Professionele leergemeenschap
Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk

Directeuren Vera den Horn [l) en Dittie Hoekstra

van de leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan
de leerlingen te verbeteren (Hord, 1997, Verbiest & Vandenberghe, 2002). Ook de Inspectie van het Onderwijs (2018)
onderschrijft in haar jaarverslag de cruciale rol van de schoolleider in het tot stand brengen van een lerende organisatiecultuur. De schoolleider is de verbindende schakel tussen het
bestuur en het lerarenteam.
In de professionele leergemeenschap gaat het om het onderzoeken van de eigen onderwijspraktijk met de bedoeling daarvan te leren en deze te verbeteren. Samenwerkende teams zijn
erop gericht dat elke leerling leert en dat leerkrachten met
elkaar samenwerken vanuit het uitgangspunt dat het altijd
beter kan: samen onderzoek doen, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van het leren van leerlingen en de beste praktijken voor
de leerlingen, en kennis en ervaringen in het werken met de
leerlingen delen. Essentieel voor het functioneren van een
professionele leergemeenschap is om vanuit een resultaatgericl1te instelling continu met elkaar het onderwijs te willen
verbeteren. Daarnaast vraagt een professionele leergemeenschap om een cultuur waarin je gezamenlijk besluiten neemt
en goed samenwerkt. Een cultuur waarin je elkaar ondersteunt
onder andere door elkaar feedback te geven. Het gaat het om
het leren van leerlingen. Om dit leren voortdurend te kunnen
verbeteren, onderzoeken schoolleiding en leerkrachten het
eigen handelen in de praktijk. 'Wat vraagt dat van mij als
schoolleider?' Het vormgeven van een professionele leergemeenschap loopt als een rode draad door de leergang heen,
omdat het een belangrijke taak van de schoolleider is de doelen van de organisatie als geheel en de professionele ontwikkeling van leraren zinvol met elkaar te verbinden. Hierbij worden de data aangegrepen om tot de kern te komen.

3. Onderzoeksmatig werken
Het gebruik van data en het opbrengstgericht werken komen
aan de orde bij het aspect onderzoeksmatig werken. Bij
opbrengstgericht werken gaat het om het verbeteren van de
leerresultaten door beter gebruik te maken van meetbare gegevens, bij het gebruik van data om het inzetten van interne en
externe onderzoeksgegevens om het onderwijs te verbeteren.
Datagebruik leidt niet zonder meer tot goed onderwijs en
betere leeropbrengsten (Gelderblom &Vernooy, 2014). Van
belang is meer diepgaand en systematisch te analyseren wat er
aan de hand is. Tijdens de leergang groeit het besef dat registreren en analyseren niet primair in functie staan van controle
en verantwoording, maar instrumenten zijn om de eigen
onderwijspraktijk te verbeteren.
Onderzoekend werken betekent volgens Earl & Katz (2006)
dat leerkrachten meer moeten werken op basis van 'evidence
based knowlegde', ofwel op basis van de beschikbare data in
plaats van de meer impliciete 'tacit knowledge', de zogenoemde
kennis op basis van ervaring en intuïtie. Deze data worden
vervolgens weer gebruikt voor de gesprekken binnen de professionele leergemeenschap. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij
factoren die de prestaties van de leerlingen omhoog of omlaag
halen. Schoolleiders kregen inzicht in hoe ze omgaan met data
en wat ze ermee willen.

4. Verantwoording
Gedurende de gehele leergang gaat het er vooral om waarom je
iets doet en op welke wijze. Deze input kunnen schoolleiders
weer gebruiken om aan anderen uit te leggen wat zij hebben
gedaan, waarom en wat het resultaat is geweest.
Het borgen en monitoren van de kwaliteit is ook een belang- i>
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rijk aspect van kwaliteitsmanagement. Tijdens de leergang is
regelmatig aandacht besteed aan de PDSA-cyclus, waarbij de S
staat voor 'Study'. Study gaat verder dan 'check'. Study is
gericht op de bestudering hoe de verbetering of de ontwikkeling werkt in de praktijk. Wat leren we daarvan? Wat moeten
we bijstellen of anders doen?
Directeur Dittie Hoekstra nam deel aan de leergang en vond
het vooral interessant om te leren van andere schoolleiders.
'Wij werden voortdurend uitgedaagd om ervaringen te delen
en informatie uit te wisselen.' Haar collega Vera den Horn:
'Ik kon met de professionaliseringsthema's meteen aan de slag
in mijn eigen school met als doel het onderwijs te verbeteren.' Hoekstra heeft naar aanleiding van de leergang het
onderwijs op haar school anders ingericht. 'Uitgangspunt van
ons onderwijs is de data die we verzamelen en analyseren. Bijvoorbeeld op het moment dat de Cito-tussenopbrengsten
bekend zijn. Als we alle gegevens hebben verzameld, beginnen
we met het analyseren. We stellen ons daarbij de volgende
vragen: zijn de gestelde doelen bereikt, wat is de percentageverdeling van de gemiddelde vaardigheidsscore, hoe is de groei
in vergelijking met afgelopen jaren en hoe is de niveauverdeling in vergelijking met de afgelopen jaren?'
Tot slot doet Hoekstra op haar school onderzoek naar:
• Welke kinderen hebben veel hebben geprofiteerd? Kunnen
we achterhalen wat de oorzaak is?
• Welke kinderen hebben minder geprofiteerd? Wat is de oorzaak?
• Als we de methodegebonden toetsen vergelijken, komen de
gegevens dan overeen? Welke verschillen zie je en welke conclusie kun je trekken?
Hoekstra vervolgt: 'Op basis van de analyse gaan we in professionele leergemeenschappen aan de slag met het gezamenlijk
werken aan hoge leeropbrengsten. We gebruiken daarbij de
pijlers van effectief onderwijs als ijkpunten.'
Den Horn geeft aan de kwaliteit van het onderwijs voortdurend in de gaten te houden. 'Dit vraagt van mij zicht op
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onderwijs. Daarnaast geef ik de mogelijkheid tot het delen van
good practices.' Hoekstra is als schoolleider veel meer bezig
met planmatig werken zowel in de klassen als op schoolniveau.
'Deze leergang hebben wij geleerd hoe wij ambities moeten
formuleren. Hierdoor weet je wat je kan verwachten. Voldoet
iemand niet aan de verwachtingen, dan kun je sturen op de
factoren van effectief onderwijs. Op basis hiervan hebben we
een verbeterplan gemaakt en dat loopt.'
Dat het professionaliseren van schoolleiders van belang is, onderschrijft ook het ministerie van OCW Het ondersteunt het advies
van de Onderwijsraad 'Een krachtige rol voor schoolleiders' door
middelen voor professionalisering beschikbaar te stellen. (Beleidsreactie ministerie van OCW, 21 november 2018).
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