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1 DE (WETTELIJKE) OPDRACHT VAN DE

SCHOOL, DE SCHOOLLEIDER EN DE

LERAAR

'Education is not the learníng of facts, but the training of the mind to think.'

- Albert Einstein

ln 'Een stevige basis voor iedere leerling', een advies van de Onderwijsraad uit 2011,

staat op pagina 1: 'Het primair onderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de

brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op

cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ont-

plooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan.'

Die opdracht van en aan het onderwijs is velen wel bekend, in ieder geval globaal'

Leraren, schoolleiders, bestuurders en politici vallen regelmatig over elkaar heen met

hun eigen interpretatie van wet- en regelgeving.

Wellicht zullen veel bestuurders, schoolleiders en leraren die de vraag voorgelegd

krijgen wat voor hen de opdracht inhoudt, antwoorden dat het hun taak is om 'kin-

deren te begeleíden in hun ontwikkeling', of een variant daarop. Het is van belang

om die opdracht helder en scherp te formuleren. Voor alle betrokkenen. Aan de hand

van de Grondwet, de WOT (Wet op het Onderwijstoezicht), enkele sectorwetten

(WpO, WVO, WEC en WEB) en publicaties van de Onderwijsraad expliciteer ik de

opdracht(en) die scholen meekrijgen en die schoolleiders en leraren aangaan.

Om te beginnen hebben we in Nederland te maken met de grondwet. ln artikel 23

van de Nederlandse grondwet is de verantwoordelijkheid van de regering voor het

onderwijs vastgelegd en gewaarborgd.

Enkele belangrijke regels uit die grondwet staan in de volgende kaders:



Artikel 23, lid 1:

Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering

Artikel 23,lid 2:

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en,

voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onder-

zoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven,

een en ander bij de wet te regelen.

Artikel 23,lid 5:

De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare

kas te bekostigen onderwíjs te stellen, worden bij de wet geregeld, met
inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van

richting.

Die regels verplichten de overheid om toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs

en die van de onderwijsgevenden.

Waar de grondwet op hoofdlijnen kaders stelt, geeft de Wet op het primair onder-

wijs (WPO) meer richting aan de processen die in een school dienen plaats te vinden.

ln artikel B van de WPO staat:

Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voort-
gang in de ontwikkeling van de leerlingen.

1. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke

ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het venruerven

van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardig-

heden.

2. Het onderwijs:

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme sa-

menleving,

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale

integratie, en
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c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennisma-

ken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

,Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ont-

wikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de

ontwikkeling van de leerlingen.' Prachtige tekst. Kort, richtinggevend en uitdagend.

Wat zou het mooi zijn, en waardevol, als deze tekst ingelijst bij de entree van elke

school zou hangen.

Hier wordt overigens slechts beschreven wát er dient te gebeuren. De wet laat zich

over het hoe niet uit. Dat laat de wetgever aan de scholen; zolang zii zich houden

aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus.

Verder hebben scholen de volledige vrijheid om zelf een visie, missie en waarden

te formuleren en om het onderwijs vervolgens daarop in te richten. De overheid

stelt daarvoor geld beschikbaar' En af en

toe stuurt de rijksoverheid een inspecteur

langs die komt kijken hoe de school haar

budget besteedt en wat dat de kinderen

oplevert. De inspecteur bewaakt, namens

de overheid, de kwaliteit van het onder-

wijs. Zo is het vastgelegd in de Wet op het

onderwijstoezicht (WOT, 2002)'

Tot zover de theorie. ln de praktijk roept de uitvoering van de WOT continu spanning

op:

' Spanning tussen wat moet en wat mag.

. Spanning tussen verantwoorden en afrekenen'

. Spanning tussen controlerend en adviserend toezicht.

Voormalig schoolbegeleider Thijs Radersma en oud-inspecteur Henk van der Weijden

schreven met hun boek overteef de onderwijsinspectiel (2013, pa9. 1 6-17) een hand-

reiking voor basisscholen om goed beslagen ten ijs te komen bij een inspectiebezoek.

Zij geven op heldere wijze tekst en uitleg over het toezichtkader:

'De Nederlandse overheid geeft nadrukkel|k aan wat er in het huidige onderwiis

aan de orde moet komen. Wat leerlingen op school moeten leren, wordt in alge-

Verder hebben scholen
de volledige vriiheid om
zelf een visie, missie en
waarden te formuleren
en om het onderwiis
vervolgens daarap in te
richten.



mene termen geformuleerd in wet- en regelgeving. Voor het basisonderwiis is dat

vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, in het Besluit kerndoelen en in de

Wet op de referentieniveaus. Makers van onderwijsprogramma's (methoden) zet-

ten de gewenste leerdoelen uit deze documenten om in suggesties voor concrete

onderw|sactfufteften. Leraren gaan hier op eigen gezag, in de school en in de klas,

mee aan de slag. Met een door henzelf gekozen systeem voor kwaliteitszorg kunnen

scholen ervoor zorgen dat de kwaliteit van hun onderwijs gehandhaafd wordt en,

waar nodig, verbeterd. Voor hun keuzes verantwoorden de leraren zich naar ouders

en leerlingen, het bestuur en de overheid, in de schoolgids, het schoolplan en het

zorgplan van de school.'

Dat is, in een notendop, hoe de praktijk van het Nederlandse onderwijs eruitziet

De overheid laat zich, alvorens nieuwe richtlijnen als kerndoelen en referentiekaders

uit te vaardigen, graag adviseren door de Onderwijsraad. De Onderwijsraad is een

onafhankelijk adviesorgaan, dat het ministerie adviseert op hoofdlijnen van beleid en

wetgeving. ln de praktijk van alledag bewijst de Onderwijsraad haar waarde, door de

onvermijdelijke subjectiviteit in het publieke discours deskundig te neutraliseren. De

adviezen van de Onderwijsraad kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Enkele adviezen van de On$erwijsraad uit de afgelopen twee decennia staan hieron-

der. Ze illustreren het spanhingsveld tussen de grenzen en ruimte.

1. Zo adviseerde men in 1999 toenmalig onderwijsminister Hermans over zijn nota

'Varieteit en waarborg':
'De Raad onderschrijft het standpunt zoals verwoord in de nota dat binnen de

huidige maatschappelijke context meer oog nodig is voor kwaliteit, kwaliteits-

zorg en goede informatie daarover.'

2. Zeven jaar later zei de Onderwijsraad, op zoek naar eendlridigheid, het volgende

over het toezicht op onderwijs: 'Er is een inherente spanning tussen een

grote mate van zelfregulerend vermogen, differentiatie, (interpretatie)

vrijheid en de noodzaak van een minimale inhoudelijke basisnorm.'(On-

derwijsraad, 2006).

3. ln 2008 vervolgens schreef de Onderwijsraad een advies over de maatschappelij-

ke opdracht voor het onderwijs.
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'De raad is van mening dat scholen primair hun wettelijke taken betreffende

kwalificatie en socialisatie moeten uitvoeren. Het verrichten van extra taken op

grond van maatschappelijke verwachtingen of het oppakken van opvoedings-

problemen die met de jongere en oudere leerlingen de school binnenkomen, kan

soms voorwaardelijk zijn voor het adequaat uitvoeren van de wettelijke taken.

Als de extra takenlast te zwaar wordt, moet de school helder positie kiezen en

zichzel'f op basis van een verantwoorde afweging beperkingen kunnen opleggen'

De overheid moet hiervoor de ruimte bieden; de schoolleider als 'poortwachter'

speelt bij de positiebepaling een belangrijke rol.' (Onderwijsraad, 2008)'

4. En in z1jl bepleitte de Onderwijsraad het opbrengstgericht werken (Onderwijs-

raad, 2011):

'De wettelijke taak van het primair onderwiis is een breed fundament te

leggen voor de verdere (school)loopbaan. Hiervoor is ambitieus onderwijs

nodig, dat verder reikt dan hoge taal- en rekenprestaties, en een professionele

schoolcultuur. Vanuit deze visie formuleert de raad vier aanbevelingen voor ver-

betering van het actiePlan.
. Draag zorg voor een brede ontwikkeling van leerlingen in het primair onder-

wijs
. Gebruik toetsing als diagnostisch instrument

. Realiseer een professionele lerende cultuur

. Versterk pedagogisch aanbod vanuit school voor drie- en vierjarigen.'

5. ln 2015 publiceerde de Onderwijsraad 'Naar een blijvend veerkrachtig onder-

wijsbestel'. Op pagina 1 staat: 'De Onderwijsraad heeft een meerjarenagenda

opgesteld voor de komende vijf jaar. ln deze agenda staat het thema van een

veerkrachtig onderwijsbestel centraal. Veranderingen in de samenleving - en de

snelheid daarvan - stellen het onderwijs voor grote uitdagingen. Het onderwijs

heeft te maken met maatschappelijke trends zoals technologisering, internati-

onalisering en Europeaniserin g, vergrijzing en ontgroening, krimp en immigra-

tie, flexibilisering van de arbeidsmarkt, individualisering en afnemende sociale

samenhang. Dat vraagt om een onderwijsbestel dat zich kan blijven aanpassen

aan veranderende eisen vanuit de samenleving én dat weerstand kan bieden

aan onwenselijke ontwikkelingen en kortstondige hypes. Daarbij houdt de raad

oog voor de benodigde rust in het onderwijs, hij baseerTzijn adviezen steeds op

grondige probleemanalYses.'
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De adviezen van de onderwijsraad dragen over het algemeen bij aan een levendige

en zinnige dialoog/discussie over (goed) onderwijs, zowel op het ministerie als in

de scholen. Het effect van die adviezen in de praktijk is overigens niet altijd direct

merkbaar. Tot 201 1. Toen publiceerde de Onderwijsraad 'een stevige basis voor elke

leerling'. En dat advies is door veel scholen wel opgepakt... en helaas verkeerd ge-

interpreteerd.

Met name de onjuiste interpretaties van het pleidooi voor een brede ontwikkeling

van leerlingen en van het advies om toetsen als diagnostische instrumenten in te

zetten, hebben geleid tot een kentering in de aanpak van veel scholen. Veel scholen

richtten zich sindsdien eenzijdig op het

doeldomein kwalificatie. En dat is in twee

opzichten desastreus:

1. Scholen dienen namelijk aandacht te

schenken aan kwalificatie, persoons-

vorming én socialisatie (de wet schrijft

dat voor). ln die balans schuilt de kracht van het fenomeen school en die balans

zorgT ervoor dat kinderen in de maatschappij voor zichzelf kunnen zorgen en

relaties kunnen onderhouden.

2. De eenzijdige aandachfvoor het doeldomein kwalificatie krijgt bovendien een

ongewenste invulling. lñ de toegenomen aandacht voor rekenen en taal wordt

het proces (de vorming) ondergeschikt gemaakt aan het product (de toetsresulta-

ten). Het gewenste resultaat, een hoge toetsscore, lijkt belangrijker te zijn gewor-

den dan het leerproces dat daaraan voorafgaat en daarop volgt. De balans in het

vormingsproces verdwijnt en de verkeerde focus devalueert leraren en leerlingen

tot objeet van leren, waar zij subject

zouden moeten zijn.

Als leraren, schoolleiders en bestuurders

niet in staat zijn om hun onderwijskundi-

ge opdracht adequaat te vervullen, dan is

het van belang dat de overheid ingrijpt.

ln het onderwijs is er continu sprake van

een spanningsveld tussen dat wat moet

en dat wat mag. De voortdurende be-

Veel scholen richtten
zich eenzijdig op het
doe I d o m e ¡ n kwa I ifi cat i e.

En dat is in twee
opzichten desastreus.

ln het onderwijs is er
continu sprake van een
spann¡ngsveld tussen
dat wat moet en dat wat
mag. De voartdurende
behoefte aan zowel
kaders en grenzen
enerzijds, en aan ruimte
en vrijheid anderzijds, leidt
stelsel matig tot d iscuss/e.



hoefte aan zowel kaders en grenzen enerzijds, en aan ruimte en vrijheid anderzijds,

leidt stelselmatig tot discussie.

Als de kaders geen heldere standaarden en strakke grenzen bevatten, komt een deel

van de politiek en van onderwijs gevend Nederland in opstand. Zij willen, wensen en

eisen duidelijkheid. Zij die de grenzen aan de kaders echter voelen als een beknotting

van de vrije ruimte, komen ook in verzet. Zij bepleiten meer autonomie.

Waar de ene schoolleider direct de barricaden beklimt en zich beklaagt over het ge-

brek aan ruimte om zelf beleid te maken, verschuilt de ander zich achter de vermeen-

de eisen van de inspectie. Al te vaak hebben beide types een ding gemeen. Zij nemen

geen verantwoordelíjkheid voor hun eigen handelen. En zij maken 'de inspectie' of
'het ministerie' daarvoor verantwoordelijk. En dat is fair noch professioneel.

Naast de twee hierboven genoemde types, zijn er gelukkig ook tal van schoolleiders

die de bestaande kaders en grenzen (er)kennen en daarbinnen de vrije ruimte zoeken.

Het gedachtegoed van Biesta

De overheid wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor haar burgers. En dus ont-

werpt zij wettelijke kaders om die kwaliteit veilig te stellen. En vervolgens stuurt

diezelfde overheid inspecteurs op pad om die kwaliteit te controleren en te waarbor-

gen. De evolutie van toezicht naar in- en overzicht, kan alleen worden gecreëerd in

de praktijk.

Het is simpel en eenvoudig. Schoolleiders geven, samen met leraren en bestuurders,

leiding aan scholen; dit zijn maatschappelijke organisaties die worden gefinancierd

met belastinggeld. En, met het accepteren van de middelen om onderwijs te facili-

teren, ontvangen en accepteren die bestuurders, schoolleiders en leraren een maat-

schappelijke opdracht. Ruwweg behelst die opdracht het volgende: Draag bij aan de

kwalificatie, subjectificatie en socialisatie (Biesta, 2014) van onze kinderen, en help

hen zich staande te houden in een snel veranderende wereld!

Biesta is een vooraanstaand denker in het hedendaagse onderwijs, die de doeners in

het onderwijs subtiel aanzet tot nadenken.

ln zijn boek Het prachtige risico van onderwijs (2014) gaal hij onder andere in op de

vraag: wat is het doel van onderwijs? Biesta zegt daarover:1 'lk denk dat we eigenlijk

niet over het doel of de doelen van het onderwijs moeten spreken, maar over de be-

' Biesta, De terugkeer van de pedagogiekT op de Onderwijsavond Het Kind, Driebergen, 2016



doeling van het onderwijs (in het Engels is dit het verschil tussen 'aim' en'purpose').

Het risico van het denken in doelen is dat we gevangen blijven in een instrumentele

manier van doen die er uiteindelijk (letterlijk) op gericht is het doel te raken. Als we

het hebben over de bedoeling van het onderwijs, gaat het om een heel ander soort

vragen; het gaat om datgene wat onderwijs zin en betekenis geeft, onafhankelijk

of daarmee bepaalde doelen wel of niet worden gehaald. Wat is de bedoeling van

het onderwijs? Ik zou zeggen: het volwassen in de wereld zijn van een andere mens

helpen mogelijk te maken.

ln zijn boek Goed onderwijs en de cultuur van het meten (Biesta, 2012) suggereert

Biesta dat de discussie over goed onderwijs er baat bij zou kunnen hebben wanneer

wordt ingezien dat onderwijsprocessen altijd een invloed uitoefenen in drie domei-

nen. Tijdens zijn lezingen wijst hij niet alleen op die drie doeldomeinen, maar vooral

ook op de balans ertussen: 'Allereerst is er het domein van de kwalificatle. Hier gaat

het om de rol die het onderwijs speelt in het verwerven van kennis, vaardigheden en

houdingen die kinderen en jongeren kwalificeren om iets te doen. Dit iets kan heel

specifiek zijn - zoals kwalificatie voor een beroep - of meer algemeen - gekwalifi-

ceerd raken om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven.

Naast kwalificatie, is onderwijs ook altijd een proces van socialisatie. Hier gaat het

om de wijze waarop, middels het onderwijs, kinderen en jongeren deel worden van

tradities en praktijken. En weer kunnen we dit in specifieke zin denken -zoals sociali-

satie in een bepaalde beroepspraktijk - en in meer algemene zin - zoals socialisatie in

de cultuur van de democratie. Naast kwalificatie en socialisatie werkt onderwijs ook

altijd in op de persoon, dat wil zeggen, op menselijke individualiteit en subjectiviteit

- een dimensie die ik in mijn werk aanduid als persoonsvorming of subjectificatie.'2

kwalificatie

socialisatie ectivering
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Het verdient aanbeveling om onderscheid te maken tussen helwat, het hoe en het

waartoe.

De overheid gaat over het wat. Alvorens dat te bepalen, legt de overheid haar oor

gelukkig steeds vaker te luister bij het veld. De ruimte voor de scholen ontstaat bij het

hoe en het waartoe. Hoe scholen hun onderwijs inrichten, bepalen zii zelf . Dat was

'vroeger'al zo en is nog steeds het geval.

Over het wat en hoe wordt continu gesproken. De cruciale vraag, de waartoe-vraag,

wordt nog te weinig gesteld, maar is eigenlijk de ultieme vraag naar zingeving, waar-

over doorlopend onderling gesproken mag worden: Waartoe begin je een school?

Waartoe moeten de gezamenlijke inspanningen van schoolleiders, leraren en leerlin-

gen lei'den, wat zijn de hoger líggende doelen?

ln de praktijk van alledag lijkt het er soms op dat bestuurders en schoolleiders zelf

strakkere kaders en rigidere grenzen optrekken dan de overheid ooit van plan was'

De angst voor slechte resultaten houdt veel professionals in een ongewenste wurg-

greep. En dat is treurig, met name voor

de kinderen die aan hun zorgziin toever-

trouwd. De angst om te falen weerhoudt

te veel schoolleiders en leraren van het

nemen van verantwoordelijkheid. En dat

is ongewenst. Hoogopgeleide profes-

sionals dienen op de hoogte te zijn van

wet- en regelgeving en de vrije ruimte die

daarbinnen is ten volle te benutten. Schoolleiders en leraren die die vrije ruimte niet

benutten, maken ook een keuze. Het is niet gepast als zij vervolgens de onderwijsin-

spectie verantwoordelijk houden voor hun beleidsarmoede. Ziiziin te allen tijde zelf

verantwoordelijk voor de wijze waarop zij hun onderwijs vormgeven. En dus dienen

zij ook verantwoording af te leggen. Aan de ouders, de leerlingen en aan de onder-

wijsinspectie. ln de vorming, scholing en opvoeding van kinderen en pubers is het

van belang dat zij kunnen vertrouwen op verantwoordelijke volwassenen.

paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde, wijst ons met zijn columns en lezingen

voortdurend op onze neiging om goede intenties te laten uitgroeien tot starre syste-

men. Met zijn boek Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbiigaan (2012)

raakt hij aan die neiging. Goede bedoelingen, aldus Frissen, hebben hardnekkig de

neiging om te falen.

Frissen: 'De goede bedoelingen van politiek en bestuur krijgen in de dagelijkse wer-

De angst om te falen
weerhoudt te veel
schoolleiders en leraren
van het nemen van
vera ntwoordel ii kheid. En
dat is ongewensf.
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kelijkheid de gedaante van dingen die nooit voorbijgaan, maar met een ijzeren re-

gelmaat steeds weer terugkeren. De droom van de maakbaarheid is soms vrolijk en

licht, maar vaker nog een huiveringwekkende nachtmerrie. Aan de overlast van paar-

denpoep stelt de overheid paal en perk, net zoals de jeugd liever niet moet 'hangen'.

De technologie belooft het wenkende perspectief van Het Nieuwe Werken, maar

blijft even hardnekkig veel ongemak veroorzaken. En de veiligheidsregio's die we

voor de ramp hebben ontworpen stuiten meteen op de slordigheid van een ramp die

zich niet aan de regio-indeling houdt. lntussen blijft de staat lustig intervenieren ach-

ter de voordeur, onder het bed en tussen de oren. De burger toont zich bij herhaling

een junk. Hij wil van de overheid af maar is eraan verslaafd. Dat heeft de politicus

goed begrepen. Als een ware dealer heeft hij beleid en regels in de aanbieding die de

roes van maatschappelijke orde en stabiliteit beloven. Deze is echter kortstondig om-

dat de burger er maar uit blijft ontwaken, door eigen toedoen. Het leven is immers

tragisch: pech, leed en risico zijn onvermijdelijk.'3

De morele opdracht van onderwijs
Los van de wettelijke kaders formuleren scholen zelf ook een morele (waartoe) op-

dracht. Zoek de schoolgids van een willekeurige school op en je leest er prachtige vi-

sie- en missíeverhalen. Poetische teksten die ouders en kinderen een waar onderwijs-

walhalla beloven. lk juich het van harte toe dat scholen hun hoger liggende waarden

aan papiertoevertrouwen,,,.Leg ze vast in fraaie volzinnen, print ze uit en presenteer

ze, in de hal van de school, zoda| iedereen elke dag leest wat er echt toe doet voor
jullie school. Enkele jaren geleden sprak ik met de collega's van 'mijn' school over

onze higher order things. Dat leidde tot een boeiend gesprek en een stoer statement.

Het hangt, voor iedereen zichtbaar, bij de entree van de school:

lntentieverklaring voor een WAARDENvaI Bolwerk:

De medewerkers van 't Balwerk dragen er actief aan bij dat alle kinderen

hier kansen krijgen om te kunnen opgroeien tot vrije, zelfstandige, getiman-

cipeerde volwassenen. Deze aanstaande volwassenen warden hier en thuís

vaorbereid op het leven in anze maatschappìj.

Wij omarmen en drogen de volgende drie kernwaarden uit:

tr
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Apenheid en respect: Wij zien onze ouders, kinderen en personeelsleden

als partners in onderwijs en opvoeding. Zii kunnen allemaol, met hun

initiatief, vraag, klacht af opmerking bii alle medewerkers terecht en zii

worden gehoord en serieus genomen.

Veiligheid: Alle medewerkers von 't Bolwerk ziin onvaonnaardeliik be-

schikbaar voor alle kinderen. De kinderen kunnen dus op alle volwasse-

nen vertra¿twen.

Vrijheid en verantwoordelìjkheid: WI nodigen de kínderen uit om initia-

tieÍrijk, creatief en, voora[ medeverantwoordeliik te ziin voar het werk-

en leefklimaat in 't Bolwerk.

Het is van belang dat schoolleiders en leraren met elkaar spreken over hun morele

opdracht en uitdaging. En met 'hun' ouders én de kinderen. Leg uit, licht toe en

maak waar.

En het helpt als zij hun besluiten en hun dagelijks handelen toetsen aan wettelijke en

morele kaders. Daar hebben zij geen inspecteurs voor nodi9.

ledereen die de drempel van 'hun' school passeert, wordt uitgenodigd om kennis te

nemen van de belangrijkste procesvariabelen van die school. En wordt en passant

uitgenodigd om daarop door te vragen. Vraag het de kinderen. Ouders. Leraren.

Vraag wat zij ervan merken. Hoe het voelt. Of het hen helpt om uit te groeien tot
geemancipeerde wereld burgers.

Als we dat gesprek op gang brengen, dan lopen we de kans om in de buurt van de

kern van onderwijs en vorming te komen. En dat is een prachtige plek.

De professionele dialoog

Socrates ging ons voor in het stellen van vragen. Hij benadrukte ruim 2500 iaar
geleden al het belang van het stellen van vragen.'Een mens zou niet een niet'on-
derzocht leven moeten leiden' is een van de bekendste uitspraken van deze

Griekse wijsgeer.

Socrates stelde alle ogenschijnlijk logische vanzelfsprekendheden ter discussie. Zijn

grondhouding was helder; neem een vragende, onderzoekende houding aan om tot

ø



ware kennis te komen. Blijf nadenken, neem niet zomaar iets aan, blijf doorvragen.
Ouders die een school bezoeken zouden, Socrates indachtig, namens hun kinderen,
twee vragen kunnen stellen aan de directeur en aan de leraren:

1. Wat bedoel je?

2. Klopt het? Altijd?

Twee vragen. Twee simpele, uiterst wezenlijke vragen.

En de onderwijsinspecteurs die de school bezoeken dan? Zij ook. Zij kunnen volstaan

met deze twee vragen. Het heeft er alle schijn van dat het veranderend toezichtkader
wel eens zou kunnen leiden tot prachtige Socratische gesprekken.

1. Leren de kinderen voldoende op uw school, schoolleider, leraar?

2. Voelen ziizich gezien en voelen zijzich veilig op uw school, op het plein, in de
groep?

Schoolleiders en leraren die deze vragen als complex ervaren, daag ik uit om het
gesprek met collega's aan te gaan. Het is niet mijn bedoeling om een nieuwe ge-

spreksvorm toe te voegen aan de reguliere schoolse gesprekken. Daar zijn er al een

heleboel van. Van mij mogen de bestaande intervisie-, supervisie-, audit-, functione-
rings- en waarderingsgesprekken gewoon blijven bestaan, als ze maar op dezelfde

leest geschoeid worden. Bevraag elkaar. Kritisch en constructief. Verzuip niet in pro-
tocollen, maar organiseer p;ofessionele ontmoetingen. En vraag doorl
lk heb zelf ook navraag gëdaan bij enkele onderwijsprofessionals. Gerlo Teunis, be-
stuurder bij PCONT (Protestants-Christelijk Onderwijs Noord-Twente), was er een van.

Soms profess¡oneel recalcitrant en wars van
worstgestu u rd onderwijs

ln gesprek met Gerlo Teunis, bestuurder van PCONT (acht PO-scholen in

Almelo en omgeving). over leidinggeven, afstand en nabijheid. En over
professionele recalcitrantie. Teunis is een man die zijn opvattingen over
verantwoordelijkheid en vertrouwen niet onder stoelen of banken steekt.

Op uw website schrijft u 'PCONT wil een betrouwbare en stimulerende werk-
gever zi1n. Er rs gekozen voor een bestuursvorm op hoot'dlrtnen met een raad
van toezicht.' wat houdt dat precies in, besturen op hoofdlijnen? Hoe weet
een 'bestuurder op hoot'dlilnen' wat er op de scholen qebeurt?



De KWALITEITSGEBIEDEN in beeld gebracht

ln dit schema voer ik de drie doeldomeinen van onderwijs, zoals ze door Biesta zijn

geformuleerd (kwalificatie, subjectificatie en socialisatie) op. Het is van belang om de

samenhang tussen deze drie doeldomeinen te zien en te benadrukken.

1 . ON DERWIJSRESULTATEN

1.1 Resultaten

Het is zinvol en waardevol om kinderen inzicht te geven in hun persoonlijke groei

en ontwikkeling. Door de vaardigheidsgroei per kind in beeld te brengen, en die te

bespreken met het kind, brengt de leerkracht groei en ontwikkeling in beeld. Als dat
adequaat gebeurt, dan is dat allereerst goed voor het kind zelf (intrinsieke moti-
vatie). Daarnoost ís het voor een school van belong om in beeld brengen of 'haar'

kinderen zich voorspoed ig ontwikkelen.

We hebben het hier over het doeldomein KWALIFICATIE. Hier gaat het om de rol die

het onderwijs speelt in het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die

kinderen en jongeren kwalificeren om iets te doen. Dit iets kan heel specifiek zijn -
zoals kwalificatie voor een beroep - of meer algemeen - gekwalificeerd raken om in

een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven.

1 .1 .1 Ontwikkelen zij zich voorspoedig?

Wat vinden:

1.1.2 Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de gewenste en de gerealiseerde

ontwikkeling?

1.1.3 Wat doe jij als een of meer kinderen in jouw groep zich (niet) voorspoedig

ontwikkelen?

1.1.4 (Hoe) worden de kinderen betrokken bij hun eigen leerproces?

1.1.5 Welke opbrengsten zie je als je het alternatief leerlingrapport analyseert?

ø

1.1 .1 .1 De leraar:

1.1.1.2 Het kind

1.1 .1 .3 De ouder(s)
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1.1.6 wat waren de eindopbrengsten de laatste drie schooljaren?

Ruimte voor toelichting:

1-1 .7 Hoe waren de afgelopen drie jaar de tussenopbrengsten op het gebied van

Eerste, korte toelichting op analyse, risico's en voorgenomen/ondernomen acties:

2. ONDERWIJSPROCES

Bii het onderwiisproces gaat het niet alleen om het pedagogisch en didactisch han-
delen van de leraar, maar ook om het programma of aanbod van vakken, de benut-
te onderwiistiid, de beroepspraktiikvorming, kwaliteit van examine¡ng, differentia-
tíe in lessen, opbrengstgericht werken, professionallteit, ruimte en zeggenschap van
de leraar en begeleider en de samenwerking van het lerarenteam ander aansturing
van de schoolleiding. Daarnaast wordt er gekeken nGGr de wçze waarop de ontwik-
keling van een leerling/student wordt gevotgd en hoe de leerling wordt begeleid in
de zorg- en leerloopbaan.

tr

2014

2015

2016

School Landelijk

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen/
wiskunde

Taal groep 2
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2.1 Aanbod

2.2 Zicht op ontwikkel i n g

en begeleiding

2.3 Didactisch handelen

2. 4 (Extî a) o n dersteu n i n g

2.5 Samenwerking

2.6 Toetsing en afsluiting

GoedU itstekend ZwakOnvoldoendeVoldoende

Eerste, korte toelichting op analyse, r¡s¡co's en voorgenomen/ondernomen act¡es:

2.7 Sociale en maatschappelijke competenties

We hebben het hier eerst over het doeldomein SOCIALISATIE. Hier gaat het om de

wijze waarop, via het onderwijs, kinderen en jCIngeren deel worden van tradities en

praktijken. En weer kunnen we dit in specifieke zin denken - zoals socialísatie in een

bepaalde beroepspraktijk - en in meer algemene zin - zoals socialisatie in de cultuur

van de democratie.

Vervolgens gaat het over het doeldomein SUBJECflFICATIE. Onderwijs werkt ook

altijd in op de persoon, dat wil zeggen, op menselijke individualíteit en subjectiviteit;

een dimensie die we ook wel aanduiden als persoonsvorming of subiectificatie.

2.7.1 Hoe verloopt de sociale ontwikkeling van de kinderen van onze school, miin

klas?

wat vinden:

ß

2.7.1.1 De leraar:

2.7 .1 .2 Het kind

2.7.1.3 De ouder(s)
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2,8 Vervolgsucces

2.8.1 Hoe ontwikkelen onze schoolverlaters zich in het vervolgonderwijs?

2.8.2 Doorlopen zij het voortgezet onderwijs conform het schoaladvies?

3. SCHOOLKLIMAAT

Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een stimulerend school- en leer-

klimaat en een veilige omgeving. Een goede school brengt deze aspecten in beeld

en probeert die te verbeteren. ln het kwaliteitsprofiel wordt zichtbaar in hoeverre de

school hiertoe in staat bl¡jkt te zijn.

Hoe hebben ouders, kinderen en personeel het schoolklimaat beoordeeld in het laat-

ste tevredenheidsonderzoek?

3.1 Veiligheid (denk hierbij aan welbevinden algemeen, sfeer in de groep, op
schoof(plein), relatíe met leerkrachten en medeleerlingen)

Wat vinden:

3.1 Veiligheid

3.2 Ondersteunend
en stimulerend
schoolklimaat

Onvoldoende ZwakVoldoendeGoedUitstekend

3.1 .1 de leraar

3. 1 .2 het kind

3.1.3 de ouder
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3.2 Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat (denk hierbij aan feedback en

feed fonruard door leerkrachten, aandacht, samenwerking)

Wat vinden:

Eerste, korte toelichting op analyse, risico's en voorgenomen/ondernomen acties:

4. KWALITEITSZORG EN AMBITIE

ln het po en vo zal de inspectie de komende jaren meer aandacht hebben voor de

kwaliteitszorg van zowel de directie van de school als het verantwoordelijk bestuur.

Goede scholen kennen een systematische kwaliteitszorgcyclus waarin visie en am-

bities worden omgezet in concrete doelstellingen voor alle medewerkers. De voort-

gang wordt bewaakt (al dan niet via intern toezicht) en als het nodig is wordt er tijdig

bijgestuurd.

Zichtbaar wordt hiermee ook in welke mate bestuur en school in staat zijn om de

eigen kwaliteit en ambities in beeld te krijgen en te verbeteren. Het kwaliteitsprofiel

gaat op dit gebied dus ook over het bestuur.

Eerste, korte toelichting op analyse, risico's en voorgenomen/ondernomen acties:

ß

3.2.1 de leraar

3.2.2 het kind

3.2.3 de ouder

Uitstekend Goed Onvoldoende ZwakVoldoende

4.1 Doelen, evaluatie
en verbetering

4.2 Structuur en cultuur

4.3 Verantwoording en
dialoog
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5. FINANCIEEL BEHEER

Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs zijn de fínanciële condities (continui-

teit, recht- en doelmatigheid) op de sehool en bij het bestuur. Bij materiële voozienin-
gen gaat het bijvoorbeeld om huisvesting. Natuurlijk liggen deze aspecten niet alleen

binnen de invloedssfeer van de school of het bestuur, maar in de praktijk zien we dat

goede scholen en besturen hier actief en anticiperend (meerjarig) beleid op hebben.

Eerste, korte toelichting op analyse, risico's en voorgenomen/ondernomen acties:

Beschrijf nu kort welke duurzame verbetering de school gaat invoeren en waar de

school zich het komend jaar expliciet op gaat richten:

f

Hoe de school dat gaat realiseren:

En wat dat de kinderen zal opleveren

Motto:

E

5.1 Continuiteit

5.2 Doelmatigheid

5.3 Rechtmatigheid
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