


Opbouw van de lezing: wat wel en wat niet 

Wat wel?  

Een zo breed mogelijke benadering vanuit drie 

perspectieven; een boeiende zoektocht 

• Wat zegt de wetgever? 

• Wat zeggen deskundigen? 

• Wat stellen onderzoekers vast inzake de praktijk?  

Wat niet? 

• Geschreven vanuit het perspectief van een onderzoek, 

NIET als inspecteur 

• Geen standpunt, geen sturing 



1. Wat zegt de wetgever? 

Inspiratiebron:  

het kwaliteitsdecreet…  

en  

het Nederlandse toezichtskader… 



Wat zegt de Vlaamse wetgever?  

Scholen 

Inspectie 

PBD 



Onderwijsinstellingen op het voorplan 
Art. 4. § 1. Elke onderwijsinstelling is, rekening houdend met haar 

pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk 

kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs 

kwaliteitsvol te ondersteunen. (…) 

§ 2. Het verstrekken van kwaliteitsonderwijs, zoals vermeld in § 1, eerste 

lid, houdt minimaal in dat de onderwijsinstelling de 

onderwijsreglementering respecteert. 

Art. 5. De realisatie van het in artikel 4 bepaalde, veronderstelt dat de 

instelling beschikt over het beleidsvoerend vermogen dat haar in staat 

stelt om zelfstandig een kwaliteitsvol beleid te voeren. Dat zelfstandige 

beleid respecteert de beleidscontext die door de overheid wordt 

vastgelegd in de regelgeving.  

Art. 6. Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar 

eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit doet. 

    NIETS ! Of toch?! 



Algemene nieuwe trend in het kwaliteitsdenken 

(internationaal, Vlaams, andere sectoren, literatuur…) 

 

• Autonomie: ook in het bewaken van kwaliteit 

• Gedifferentieerde aanpak met een grotere alertheid voor 

risicoscholen 

• Omlijnde doelen/resultaten/opbrengsten en data 

• Verantwoording en openbaarheid 

Dus ook in Nederland: kwaliteitsindicatoren, wettelijke 

eisen stellen aan zelfevaluaties, procedures die appel doen 

op het bestuur maar geen expliciet of uitgesproken 

eigenaarschap 

Nederland 



2. Wat zeggen deskundigen? 

3. Wat zeggen onderzoekers? 

 Een antwoord gezocht grasduinend in een 

berg literatuur, de talloze adviezen, de vele 

onderzoeken zowel in Nederland als in 

Vlaanderen aangevuld met enkele 

onderzoekjes die ik zelf deed…  

 Eerst een breed helikopterbeeld daarna een 

meer diepgaande analyse 



En kwaliteit is 

in eerste 

instantie 

leerprestaties 



 Dominante premisse: gelaagdheid in kwaliteitszorg 

“Onderwijskwaliteit is een intersubjectief gegeven waarbij 

vele actoren betrokken zijn, het is de uitkomst van een 

dialoog tussen vele belanghebbenden. Het is daarom 

ondenkbaar dat die vele belanghebbenden niet bij de 

kwaliteitsbepaling en kwaliteitsverbetering betrokken 

worden.” 

• Leiderschap met lef.  

• Resultaatgerichtheid in balans gehouden door de 

verschillende belanghebbenden.  

• Gericht op continu verbeteren.  

• Transparantie: iedere werknemer kent zijn bijdrage aan 

het ondernemingsresultaat.  

• Samenwerking op alle niveaus.  

 



 

QFA 

ulit

y 

for 

a 

Topkwaliteit 

leveren 

Continu verbeteren 

Potentieel flexibel inzetten 

Verantwoordelijkheid 

Betrokkenheid 

Respect 



 De kwaliteit van het Q-beleid in de scholen 

volgens de inspectie:  een nek-aan-nekrace 

Zie persconferentie Onderwijsspiegel/ website Nederlandse inspectie 

“Werken aan kwaliteit is een genuanceerd verhaal.” 

Nederland: 80% zetten zelfevaluaties op. Ongeveer de helft 

van de scholen bepalen hun doen in functie van het 

onderwijsleerproces, werken systematisch, integraal en op 

langere termijn. Maar er is gebrek aan concreetheid van de 

maatregelen en de rol van de besturen is niet 

overweldigend… 

Vlaanderen: scholen zijn sterk in het opzetten van acties 

maar hebben het moeilijk met het gericht bepalen van doelen 

en het meten van effecten.  



Diepere analyse naar de gelaagdheid in 

en voor een succesvolle kwaliteitszorg 

• Het leiderschap en het beleidsvoerend vermogen 

van de scholen 

• De (Q-)beleidsondersteuners 

• Zij die de kwaliteit maken op de werkvloer 

• Zij die de kwaliteit ondergaan (onderbelicht) 

Telkens: 

-Wat houden deskundigen voor? Hoe hoort het volgens 

hen?  

-Wat stellen onderzoekers vast?  



Analyse van het leiderschap en 

het beleidsvoerend vermogen 



 De leidinggevende 

als protagonist… 

Zijn rol: 

• Kwaliteitsbewustzijn bevorderen en een 

gerichtheid op kwaliteitsverbetering stimuleren.  

• Kwaliteitszorg mogelijk maken, de voorwaarden 

optimaliseren.  

• Betrokkenheid tonen en realiseren.  

• Zorgen voor eigen kwaliteit: voorbeeldfunctie  

• Installeren van een kwaliteitscultuur: verbinding 

 

 

 



Hoe is het gesteld met het beleidsvoerend 

vermogen?  Onderzoek PvP 

• Bijzonder sterke verschillen tussen scholen 

• Directeur moet een hoofdrol spelen; sterke betrokkenheid 

op kernproces is uiterst belangrijk; het begeleidend naast 

het organiserend leiderschap; belang van anciënniteit is 

relatief 

• Enkele opvallende resultaten: kleuterscholen scoren 

beter, schaalgrootte van weinig belang; betrokkenheid in 

netwerken 

• Scholengemeenschappen hebben een beperkte invloed 

maar hebben potentieel 

• Schoolbesturen verschillen sterk, hun betrokkenheid 

speelt een rol 

• Maar het is een complex samenspel van factoren: 

 



De tien dragers van beleidsvoerend vermogen 

met hun voorspellende waarde 

• 1. Doelgerichtheid van de schoolvisie 0,92 

• 2. Innovaties 0,85 

• 3. Samenwerking tussen leerkrachten 0,84 

• 4. Reflecterend handelen t.a.v. school 0,83 

• 5. Begeleidend aspect directeur 0,73 

• 6. Organiserend aspect directeur 0,73 

• 7. Participatieve besluitvorming 0,73 

• 8. Responsiviteit t.a.v. ouders 0,68 

• 9. Reflecterend handelen t.a.v. leerkrachten 0,66 

• 10. Responsiviteit t.a.v. omgeving 0,51 

 



Het beleidsvoerend vermogen van 

onderwijsinstellingen: wat zeggen deskundigen?  

Opvallende gelijkgerichtheid RvB, PvP, JvH, Fullan, Mc 

Kinsey…boeken over kwaliteitsmanagement 

• Verantwoordelijkheid als basiszorg 

• Verantwoordingsplicht op alle niveaus: “een ervaren 

huisman en –vrouw weten dat een raam niet kraakhelder 

wordt als het maar langs één kant gekuist wordt.” 

• Permanente capaciteitsontwikkeling; dus leren op 

verschillende niveaus 

Samenvattend: creëren van beleidscoherentie of een 

geïntegreerd beleid 

 



Analyse van de rol van de 

kwaliteitscoördinator en 

een voorzichtige aanzet 

tot het inschatten van het 

effect 



 De kwaliteitscoördinator als souffleur en toneelmeester… 

Een te veel verzwegen rol?  

Eigen analyse van 40 vacatures in uiteenlopende sectoren 

levert het profiel van …  

De top 5 van functies:   

• Kritische vriend 

• Aanspreekpunt 

• Coördinatie van kwaliteitsprocessen 

• Kwaliteitsinitiatieven stimuleren 

• Professionaliseren 

Een persoon met bijzondere kwaliteiten: luisterbereid, 

positief-kritisch, sterk analysevermogen, communicatieve 

vaardigheden, groot empathisch vermogen… WITTE  RAAF 



Maken Q-coördinatoren het verschil?  

Opvallend grote eensgezindheid in de literatuur, de 

weinige effectonderzoeken (voor de welzijnssector), 

de zelfinschatting van Q-coördinatoren 

-Te vaak onderschatte brugfiguur bij de overgang van 

ongeorganiseerde vrijblijvendheid over geïsoleerde 

deskundigheid naar professionele betrokkenheid  

Maar… 

-De verankering in de organisatie via werkgroepen en 

projecten, het doordringen tot op de werkvloer, de 

medewerkers motiveren, is cruciaal.  

 



Samengevat:  

de luis in de pels… 
 
 

 
 

Kwaliteits-

coördinator 



De cruciale rol van de 

werkvloer… 

Onderzoek naar de rol in kwaliteitszorg van 

vak- en werkgroepen, leerkrachten en 

medewerkers 
“De onderwijskwaliteit wordt bepaald door elke 

individuele docent en zijn lesvaardigheden. (…) Hier ligt 

het levensgrote probleem van het onderwijs. De docent 

moet zijn individuele koers verlaten, feedback leren 

krijgen en leren in teamverband te werken. “ (PdG) 

 



Het verhaal van mezen en roodborstjes 

 



Een onderzoek naar de kwaliteit van de vakgroepen 

• Analyse van 100 doorlichtingsverslagen (20 VWO en 80 

SO) vorig en dit schooljaar 

• Inschaling belang vakgroep: welk belang hecht de 

inspectie aan vakgroepen bij het rapporteren over de 

leerplanrealisatie?  

• Inschaling van de werking van de vakgroep op een 

schaal van vijf aansluitend op BC ‘leraar als lerende’: 

 

 

Schaal Omschrijving niveau 

1 Enkel organisatorische afspraken 

2 En gezamenlijke leerstofplanning (verticale samenhang) 

3 Gepaard gaand met bewaken van de leerlijnen en uitwisseling van 

leermateriaal (horizontale samenhang) 

4 Daar bovenop expertise-uitwisseling en –opbouw (leerplatform) 

5 Tevens fungeren als kwaliteitsbewaker en innovator 



Inschaling vakgroepen:  SO en VWO 

27 28 

35 

5 5 

25 
20 

35 

15 

5 



Meer resultaten… 

• Impact op de leerprestaties: instellingen met vakgroep 

op schaal 1 behalen zelden of nooit een positief advies 

• Vergelijkbaar met vroegere resultaten:  (evaluatie 

opleidingsprofielen in het VWO in 105 vakgroepen) 

• Inspectie kent cruciale rol toe aan de vakgroepen: 

gemiddeld 19 à 20 keer per verslag 

• Meer nog: de inspectie legt het eigenaarschap bij de 

vakgroep; een goede vakgroepwerking vormt een 

deliberatiecriterium voor een gunstig advies 

• Aansturing speelt grote rol: vakcoördinator en leiding 

• Schaalgrootte speelt geen rol 

• Schoolinterne verschillen: in SO: 60%; in VWO: 45%  

 

 

 



 ‘Kwaliteit maak je met mekaar…’ 

Er zijn meerdere factoren die bepalen of kwaliteitszorg op 

teamniveau werkt:  

1. Belangrijk is de kwaliteit van het team. Een groep 

medewerkers is nog niet meteen een team.  

2. Een tweede factor is de mate waarin het team zich een 

kwaliteitsbewustzijn heeft eigen gemaakt.  

 

 

3. Ten slotte is van belang dat de teamleden instrumentele 

vaardigheden bezitten die nodig zijn om de kwaliteitscyclus 

systematisch te kunnen doorlopen.  

Ondersteuningsmateriaal en voorbeelden goede praktijk 

zijn voorhanden 

Bewust bekwaam Onbewust bekwaam 

Bewust onbekwaam Onbewust onbekwaam 



 Knelpuntendetectie met het rad van Vroem… 

 

Gezamenlijke 

verantwoor-

delijkheid 

Open 

communicatie 

 

Wederzijds 

respect 

Flexibel 

aanpassen 

Initiatief 

tonen 

Heldere  

doel-

stellingen 

 

Teamwork 

Schroom om 

mekaar aan 

te spreken 

Weerstand 

door 

verkeerde 

opvattingen 

lerende 

houding 

Waarderende 

houding 



Miskende partners: leerlingen en cursisten 

• VWO heeft traditie om cursisten te bevragen 

(90%) maar toch blijft dit platform nog 

onderbenut als belangrijke positief-kritische bron 

van input. Spiegelgesprekken bij interne audits 

vormen nog een uitdaging 

• SO heeft een minder sterke traditie ondanks de 

positieve ervaringen in audits en bevragingen: 

een ontwapenend nieuw en ander perspectief… 

 

  voer voor een nieuwe studiedag? 



Geïsoleerde 

 Q-controle 

Geïntegreerde 

 Q-zorg  

Integrale  

Q-cultuur 


