
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs en de rol van het
bovenschools management

van Eck, E.; Boogaard, M.

Publication date
2007
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Eck, E., & Boogaard, M. (Eds.) (2007). Interne en externe kwaliteitszorg in het
basisonderwijs en de rol van het bovenschools management. (SCO-rapport; No. 780). SCO-
Kohnstamm Instituut. http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco780.pdf

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/interne-en-externe-kwaliteitszorg-in-het-basisonderwijs-en-de-rol-van-het-bovenschools-management(a6fdb5ac-ada7-4bc3-8431-0d23b24cb813).html
http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/sco780.pdf


 

Interne en externe kwaliteitszorg in het 
basisonderwijs en de rol van het bovenschools 

management 
 
 
 
 
 

Edith van Eck & 
Marianne Boogaard (Red.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
juni 2007 



CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 
 
 
Eck, E. van & Boogaard, M. (Red.) 
 
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs en de rol van het 
bovenschools management 
 
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (SCO-rapport nr. 780 – 
projectnummer 41305041). 
 
 
ISBN 978-90-6813-8368 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. 
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a 
retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of 
the publisher. 
 
 
Uitgave en verspreiding: 
SCO-Kohnstamm Instituut 
Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE  Amsterdam 
tel.: 020-525 1201 
http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl  
Copyright © SCO-Kohnstamm Instituut, 2007 



Ten geleide 
 
Het hier gerapporteerde onderzoek heeft als doel meer inzicht te geven in de 
betekenis van interne en externe kwaliteitszorg voor schoolontwikkeling. Het richt 
zich op het in samenhang bestuderen van kwaliteitszorg, schoolontwikkeling, 
externe verantwoording en de rol van bovenschoolse managers daarbij. 
Over de rol van bovenschoolse actoren (managers en besturen) bij de verbetering 
van de kwaliteit van scholen was weinig systematische kennis beschikbaar. In dit 
onderzoek wordt de sturing van de bovenschoolse managers in relatie tot 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling nader onderzocht; we onderzoeken de 
rolopvattingen en het leiderschapsgedrag van bovenschoolse managers.  
Een tweede aandachtspunt vormt de relatie tussen kwaliteitszorg en 
schoolontwikkeling. Onderzoek naar zelfevaluatie en het gebruik van feedback 
laat zien dat scholen weliswaar allerlei instrumenten voor kwaliteitszorg 
gebruiken, maar dat de benutting van kwaliteitszorggegevens voor interne 
schoolontwikkeling geenszins vanzelfsprekend is. Scholen beschikken niet altijd 
over voldoende kennis en vaardigheden om de gegevens die met behulp van 
zelfevaluatie zijn verkregen te analyseren, te begrijpen en te vertalen naar 
concrete verbeteringsvoorstellen. Externe ondersteuning blijkt een belangrijke 
voorwaarde te zijn voor scholen om met succes van data-feedback te leren. In dit 
onderzoek richten we ons op de ondersteunende rol van het bovenschools 
management daarbij.  
 
Op basis van het voorgaande onderscheiden we twee deelstudies: 
In deelstudie 1 staat de vraag centraal: vanuit welke rolopvatting en via welke 
leiderschapspraktijken geven bovenschoolse managers leiding aan 
kwaliteitszorg? Dit wordt onderzocht middels een survey-onderzoek bij 
bovenschoolse managers. 
De bovenschoolse managers krijgen uitspraken voorgelegd met betrekking tot de 
rolopvattingen ten aanzien van het leiderschap en leiderschapspraktijken van 
bovenschoolse managers en de wijze waarop zij scholen ondersteunen bij 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling.  
 
Doel van deelstudie 2 is inzicht te verkrijgen in de rol die kwaliteitszorg heeft 
voor processen van schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren 
in scholen. Op welke momenten en hoe heeft kwaliteitszorg betekenis voor de 
fase, de aanpak en inhoud van schoolontwikkeling en op welke wijze is er sprake 



van ondersteuning door de bovenschoolse manager? In deze deelstudie worden 
casestudies verricht op achttien scholen. 
 
Van de twee deelstudies wordt afzonderlijk verslag gedaan. In een afsluitende 
reflectieparagraaf beschouwen we de twee deelonderzoeken in samenhang. 
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Managementsamenvatting 
 
 
 
 
Het hier gerapporteerde onderzoek had tot doel inzicht te bieden in de betekenis 
van interne en externe kwaliteitszorg voor schoolontwikkeling en in de rol van 
het bovenschools management daarbij. Drie onderwerpen die tot op heden nog 
nauwelijks in onderzoek aan de orde zijn gekomen, zijn in samenhang bestudeerd, 
namelijk: de rolopvattingen en leiderschapspraktijken van bovenschoolse 
managers, de betekenis van kwaliteitszorg voor het in gang zetten van 
schoolontwikkeling in het basisonderwijs, en de wijze van aansturen van 
veranderprocessen op scholen. Hiertoe werden twee deelstudies uitgevoerd: een 
survey onder bovenschools managers en casestudies op scholen. 
 
Rolopvattingen en leiderschapspraktijken van bovenschoolse managers 
De antwoorden van de bovenschoolse managers op de aan hen voorgelegde 
vragenlijst wijzen erop dat zij een breed repertoire aan rollen belangrijk vinden 
voor hun werk. De drie rollen, gebaseerd op de theorie van Quinn (1988), die zij 
het belangrijkst vinden, zijn die van bestuurder/regisseur, stimulator/facilitator en 
innovator. Kort samengevat houdt dat in dat bovenschoolse managers 
beleidsgericht zijn, belang hechten aan richting geven en plannen, evenals aan 
doelen stellen, taken verdelen en instructies geven. Daarnaast zijn zij 
procesgericht en kennen zij zichzelf een rol toe in het stimuleren van 
samenwerking, teamwork en het probleemoplossend vermogen van een 
organisatie. Bovendien benadrukken zij het belang van noodzakelijke en 
wenselijke veranderingen of innovaties en maken zij anderen daarvoor 
enthousiast. Minder belangrijk voor hun werk vinden de bovenschoolse managers 
een rol als mentor die oog heeft voor individuele ontwikkeling en 
professionalisering van mensen. 
De bovenschoolse managers beantwoordden niet alleen vragen over hun 
rolopvattingen, maar ook over de wijze waarop zij deze in praktijk brengen. Op 
grond van theorievorming over transformatief leiderschap is daarvoor een 
vragenlijst ontwikkeld. De bovenschoolse managers blijken hoog te scoren op alle 
drie de typen leiderschapspraktijken die Leithwood en Riehl (2003) 
onderscheiden. Dat houdt in dat zij (c.q. hun organisatie) naar hun zeggen in hun 
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dagelijkse praktijk de volgende taken uitoefenen: richting geven, ontwikkelen van 
mensen en herontwerpen van organisaties. 
 
Bovenschoolse managers en kwaliteitszorg 
Bijna 40% van de bovenschoolse managers geeft aan dat binnen hun bestuur al 
enige tijd gewerkt wordt met een gestandaardiseerd kwaliteitszorgformat voor 
alle scholen. Zo'n 14% gebruikt deze gegevens ook voor een bovenschoolse 
vergelijking. Bij de overige besturen staan deze ontwikkelingen nog in de 
kinderschoenen.  
Tweederde van de bovenschools managers bespreekt systematisch de 
kwaliteitszorggegevens met de directeuren. Collectieve besprekingen tussen het 
bovenschools management en de schooldirecteuren over de 
kwaliteitszorggegevens zijn vaker incidenteel (52%) dan systematisch (36%). 
Vrijwel alle bovenschoolse managers hebben contact met de inspectie over de 
kwaliteitszorg op hun scholen. De meesten (ruim 70%) ervaren daarbij een 
spanningsveld tussen interne en externe kwaliteitszorg, ofwel tussen het 
verbeteringsperspectief en het verantwoordingsperspectief, en zijn op zoek naar 
oplossingen daarvoor. 
Het zijn met name de bovenschoolse managers die hoog scoren op de 
rolopvatting 'producent-ondernemer', die veel aandacht besteden aan 
kwaliteitszorg. Dat is ook voor de hand liggend aangezien deze rol ondermeer 
gekenmerkt wordt door planmatig toewerken naar opbrengsten door het stellen 
van doelen en het definiëren van taken en rollen. Verder blijkt er een positieve 
correlatie tussen enerzijds aandacht voor kwaliteitszorg en de mate waarin de 
bovenschoolse managers zeggen de onderscheiden aspecten van transformatief 
leiderschap uit te oefenen. Verschillen in organisatie, bestuursvorm, denominatie, 
grootte en diversiteit van de stichtingen voor bovenschools management bleken 
geen enkele samenhang te vertonen met de mate waarin men aandacht heeft voor 
kwaliteitszorg. 
 
Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling op de scholen 
Vrijwel alle scholen die deelnamen aan de casestudies, doen aan kwaliteitszorg op 
leerlingniveau. Zij verzamelen gegevens over de leerprestaties en vorderingen van 
hun leerlingen, via een leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden in de eerste 
plaats benut voor de leerlingzorg op individueel niveau. Een deel van deze 
scholen gebruikt de gegevens over leeropbrengsten ook voor vergelijkingen op 
groeps- en schoolniveau. Daarmee beschikken zij over informatie over hun 
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onderwijs: de gebruikte methodes en materialen, de wijze van instructie en 
begeleiding van leerlingen, de capaciteiten van de leerkrachten etc. Tot slot is er 
een aantal scholen met een compleet en cyclisch systeem voor kwaliteitszorg. 
Deze scholen verzamelen gegevens op meerdere niveaus (bij leerlingen, 
leerkrachten, ouders en management), zorgen voor rapportage aan alle 
betrokkenen en voor een regelmatige dialoog naar aanleiding van de gevonden 
resultaten met het oog op schoolontwikkeling. 
Schoolontwikkeling komt bij een groot deel van de scholen zowel voort uit 
interne als uit externe aanleidingen. Interne aanleidingen doen zich voor op het 
niveau van leerlingen (terugloop van leerlingenaantallen, terugloop van prestaties 
of toename van gedragsproblemen), van leerkrachten (de wens te werken met 
nieuwere methoden of vanuit moderne onderwijsconcepten), of op het niveau van 
de schoolorganisatie (nieuwe directie, slechte teamsfeer, schoolleidersopleidingen 
waarin aandacht is voor kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing). De 
belangrijkste externe aanleiding voor het invoeren van vernieuwingen is een 
slecht inspectierapport. Daarnaast kunnen ook overheidsbeleid (de wet BIO, 
Onderwijskansen), het bestuur, kritiek van ouders of vernieuwde opvattingen over 
onderwijs (zoals discussies over het nieuwe leren) onderwijsontwikkeling 
stimuleren. 
Vrijwel alle casestudiescholen rapporteren een sterke samenhang tussen 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. Een opvallend resultaat uit de casestudies 
is echter dat de scholen met een compleet en cyclisch systeem voor kwaliteitzorg 
vaker dan de andere scholen aangeven dat vernieuwingen voortkomen uit kun 
kwaliteitscyclus zelf. Dat betekent een groter draagvlak in het team, sterkere 
betrokkenheid, enthousiasme, spontane ontwikkeling van deskundigheid. 
Wanneer de redenen voor vernieuwingen extern liggen, of voornamelijk zijn 
aangedragen door een (nieuwe) directeur, ontstaan op deze punten vaker 
problemen. 
De belangrijkste opbrengst van kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende 
schoolontwikkeling, vinden de teams en directies van de casestudiescholen, is 
tweeledig: het zorgt voor lijn in de vernieuwingen en tegelijk voor continuiteit en 
een gezamenlijk gedragen beleid en daardoor voor beter onderwijs. 
 
Veranderaanpak 
Als meest geëigende veranderaanpak, in de theorie van Boonstra, komt in de 
onderzochte scholen de ontwikkelaanpak naar voren. Startpunt en beoogde 
eindsituatie zijn helder, het management betrekt het team bij de verheldering van 
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de problematiek, zowel product als proces worden van belang geacht. Het type 
besturing richt zich met name op de organisatiecultuur. 
Alleen in crisissituaties gebruiken de scholen de ontwerpaanpak waarbij 
ontwikkelingen sterk 'van bovenaf' via formele structuren en processen worden 
gestuurd, en waarbij de aandacht vooral gericht is op het eindresultaat.  
De scholen die vergevorderd zijn in hun kwaliteitszorgsysteem, werken veelal toe 
naar een meer continu proces van ontwikkeling en innovatie via dialoog. Zij 
benaderen de veranderaanpak die bij Boonstra 'lerend vernieuwen' heet. Op deze 
scholen is sprake van een actieve bijdrage van de teamleden aan 
visieontwikkeling en gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor de 
organisatie, hoewel de directie eindverantwoordelijk blijft. 
 
Bovenschools management, inspectie en andere actoren als factor in 
schoolontwikkeling 
Besturen van eenpitters en middelgrote besturen van de casestudiescholen staan 
vaak op afstand en laten zich voornamelijk informeren over de ontwikkelingen op 
de scholen. Een deel van de middelgrote besturen en de grote besturen houden 
zich in de eerste plaats bezig met het personeelsbeleid en collegiale consultaties 
(in termen van de leiderschapspraktijken uit het survey 'het ontwikkelen van 
mensen'). Slechts enkele van de middelgrote besturen, maar vooral de grote 
besturen vervullen een breder scala aan leiderschapspraktijken en zijn in sterkere 
mate sturend, ook op het gebied van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. 
Directies en teamleden beschouwen echter vooral de directeuren als degenen die 
de ontwikkeling van de onderwijsvisie en -organisatie op de school 'aanjagen'. 
Zoals al gemeld stemmen de scholen hun vernieuwingen met name af op het 
oordeel van de inspectie, dus op die aspecten van het onderwijs die de waardering 
zwak of onvoldoende hebben gekregen. Naast de inspectie spelen echter enkele 
andere actoren ook een rol in het bevorderen van schoolontwikkeling: een goede 
teamsfeer, een bevlogen en deskundige (vaak nieuwe) directeur, ontwikkelingen 
in de leerlingenpopulatie (toe- of afname van de leerlingaantallen of van 
probleemgedrag, veranderingen in het imago van de school), externe contacten 
(met bijvoorbeeld de onderwijsbegeleidingsdiensten, via 
samenwerkingsverbanden, deelname aan landelijke projecten of onderzoek, 
studiedagen en congressen, schoolleidersopleidingen), en in een enkel geval een 
bestuur dat zorgdraagt voor uitwisseling tussen scholen en 
deskundigheidsbevordering. Ook zorgen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling op 
zichzelf voor succeservaringen als betere leerresultaten, grotere deskundigheid, 
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helderheid in de organisatie, een goede beoordeling van de inspectie en een 
prettige werksfeer, die vervolgens weer bevorderend werken voor een doorgaande 
vernieuwing. 



 X 

 



 1 

Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs en 
de rol van het bovenschools management 

 
 

Deel 1: Survey 
 
 
 

Edith van Eck 
Joost Meijer 

 
m.m.v. 

Femke Geijsel 
Marjan Glaudé 

Marianne Boogaard 
Yolande Emmelot 

Wil Oud 
Guuske Ledoux 

 
 
 
 



 
 

 2 



 3 

1  Inleiding
 
 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Over de rol van bovenschoolse actoren (managers en besturen) bij de verbetering 
van de kwaliteit van scholen is weinig systematische kennis beschikbaar.  
Het voorliggende onderzoek betreft twee aspecten van de sturing van de 
bovenschoolse managers: rolopvattingen en leiderschapsgedrag van 
bovenschoolse managers. Voor het eerste aspect worden vier rolopvattingen 
onderscheiden die van belang zijn voor de effectiviteit van de organisatie (zie 
Quinn & Rohrbach, 1983; Boonstra, 2000, 2005): bedrijfsmatige sturing, 
resultaatgerichte sturing, culturele sturing en innovatieve sturing. Voor het tweede 
aspect richten we ons op de leiderschapspraktijken die uit de literatuur naar voren 
komen als kenmerkend voor transformatief leiderschap: richting geven, 
ontwikkelen van mensen en herontwerpen van organisaties (zie bijvoorbeeld 
Leithwood et al, 2005). Daarbij gaat het niet zozeer om de persoonlijke 
rolopvatting van de bovenschoolse managers, maar om de profilering van het 
bovenschools management naar de scholen toe. We zullen nagaan in hoeverre 
verantwoording dan wel ontwikkeling voorop staat in de visie van het 
management. Door vervolgens ook leiderschapspraktijken te bevragen kunnen we 
nagaan hoe deze visie op leiderschap zich verhoudt tot de aansturing van de 
scholen zoals deze in de ogen van de actoren daadwerkelijk plaatsvindt.  
 
 
1.2  Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 
In dit deelonderzoek nemen we de sturing van het bovenschools management 
onder de loep en dan met name toegespitst op (interne en externe) kwaliteitszorg. 
Doel is inzicht te verkrijgen in de opvattingen en leiderschapspraktijken van 
bovenschoolse managers bij kwaliteitszorg. 
De centrale onderzoeksvraag luidt:  
Vanuit welke rolopvatting en via welke leiderschapspraktijken geven 
bovenschoolse managers leiding aan kwaliteitszorg?  
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1.3  Opbouw van het verslag  
 
Deze rapportage van deelonderzoek 1 is als volgt opgebouwd. Na deze korte 
inleiding op de problematiek en de eerste uitwerking van probleemstelling en 
onderzoeksvraag gaan we in hoofdstuk 2 in op het theoretisch kader en werken 
we de gehanteerde kernbegrippen verder uit. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een verdere uitwerking van de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 wordt de 
onderzoeksopzet beschreven en verantwoord. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de 
resultaten en hoofdstuk 5 bevat een presentatie van de conclusies.  
Daarna volgt, in deel 2 van dit rapport, een bespreking van de resultaten van het 
tweede deelonderzoek, de casestudies rond kwaliteitszorg op scholen. We sluiten 
het rapport af met deel 3 waarin een samenvatting is opgenomen van de beide 
deelstudies en een reflectie op de samenhang tussen bovenschoolse 
leiderschapspraktijken en het perspectief van de scholen op kwaliteitszorg. Tot 
slot presenteren we enkele beleidsaanbevelingen op grond van de uitgevoerde 
studies. 
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2 Theoretisch kader; uitwerking kernbegrippen
 
 
 
 
In hoofdstuk 2 werken we het gehanteerde theoretisch kader nader uit. Achter-
eenvolgens bespreken we in 2.1 en 2.2 kort hoe de kernbegrippen rolopvattingen 
en leiderschapspraktijken zijn uitgewerkt. Paragraaf 2.3 is gewijd aan de samen-
hang tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken. In 2.4 komt aan de orde wat 
bekend is over de rol van bovenschools management bij kwaliteitszorg.  
 
 
2.1 Rolopvattingen 
 
Quinn (1988) heeft het concurrerende-waardenmodel toegepast om leiderschaps-
stijlen en waargenomen effectiviteit van managers te beschrijven. Centraal daarbij 
staat de gedachte dat alle managers van organisaties geconfronteerd worden met 
vier eisen die voor de effectiviteit van de organisatie van belang zijn: betrokken-
heid (Human Relations Model), innovatie (Open Systeem Model), opbrengsten 
(Rational Goal Model) en efficiëntie (Intern Proces Model). In de ogen van Quinn 
vraagt elk van deze modellen om een specifiek type aansturing, te weten de moti-
vator (HR), de visiebepaler (OS), de taakmeester (RG) en de analist (IP). Per type 
aansturing beschrijft Quinn twee rollen die kenmerkend zijn voor die leider-
schapsstijl. Dit levert acht leiderschapsrollen op. De verschillende rollen en de re-
latie met het concurrerende-waardenmodel van Quinn staan beschreven in Figuur 
2.1. 
 
Figuur 2.1: Leiderschapsrollen en relatie met concurrerende-waardenmodel 
Human-relationsmodel: de motivator (betrokkenheid) 
Stimulator/facilitator 
Stimulators zijn procesgericht, moedigen samenwerking aan en brengen samenhang en team-
work tot stand. Zij dragen bij aan de oplossing van conflicten, benadrukken het belang van het 
moreel van het personeel en bevorderen het probleemoplossend vermogen van de organisatie. 
Mentor 
Mentoren benadrukken het belang van de individuele ontwikkeling van mensen. Mentoren zijn 
behulpzaam, benaderbaar en kunnen goed luisteren. Mentoren bieden mogelijkheden tot scho-
ling en ondersteunen individuele medewerkers bij hun professionele ontwikkeling. 
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Open-systeemmodel: de visiebepaler (innovatie) 
Innovator 
Innovatoren benadrukken het belang van aanpassingen en verandering. Zij anticiperen op 
noodzakelijke veranderingen, waarderen creativiteit en verbeelding en tolereren risico’s. De 
innovator enthousiasmeert en overtuigt anderen van noodzakelijke en wenselijke innovaties. 
Bemiddelaar/onderhandelaar 
Bemiddelaars zijn gericht op groei, externe legitimiteit en het verwerven van bronnen. Zij 
houden zich bezig met onderhandelen, representatie naar buiten en tonen overredingskracht. 
Rationele-doelmodel: de taakmeester (opbrengsten) 
Bestuurder/regisseur 
Bestuurders zijn beleidsgericht en benadrukken richting geven en planning. Zij maken duide-
lijk wat verwacht wordt door het stellen van doelen en het definiëren van taken en rollen. Be-
stuurders geven graag instructies. 
Producent/ondernemer 
Producenten zijn taakgericht en benadrukken het belang van doelgerichtheid en doelrealisatie. 
Zij nemen verantwoordelijkheid voor opdrachten en tonen daarbij betrokkenheid, motivatie, 
energie en persoonlijke inzet. 
Intern-procesmodel: de analist (efficiëntie) 
Controleur/monitor 
Controleurs benadrukken regels en het halen van doelen. Zij kennen de feiten en details en zijn 
analytisch. Controleurs houden zich bezig met het afhandelen van de administratie en met het 
verzamelen, analyseren en toegankelijk maken van informatie. 
Coördinator 
Coördinatoren benadrukken structuur en stabiliteit en onderhouden de “stroming in het sys-
teem”. Zij richten zich op het regelen, organiseren en coördineren van inspanningen van me-
dewerkers en hebben aandacht voor technologische, logistieke en huishoudelijke kwesties. 
 
Volgens Quinn is een leider effectief als deze in staat is om een breed gedragsre-
pertoire te beheersen en de onderscheiden rollen op een evenwichtige wijze te 
hanteren (behavioral complexity). Managers die in staat zijn om de ogenschijnlijk 
tegengestelde rollen te integreren in hun werk en daardoor in staat zijn om met 
conflicterende eisen vanuit de organisatie gebalanceerd om te gaan, zullen als het 
meest effectief worden gezien door hun medewerkers.  
Quinn heeft met een aantal collega’s onderzoek verricht naar het voorkomen van 
deze rollen en de waargenomen effectiviteit van diverse typen managers (Quinn, 
Faerman, Dixit, 1987; Quinn, Hildebrandt, Rogers, Thompson, 1991; Hart & 
Quinn, 1993; Denison, Hooijberg & Quinn, 1995). De resultaten van deze studies 
laten zien dat managers een significante variatie aan rollen uitvoeren, waarbij er 
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clusters van goed tot minder goed presterende managers zijn te onderscheiden. De 
resultaten laten zien dat de hoog presterende leiders in staat zijn om meerdere rol-
len uit te oefenen en dat zij daardoor ook tegemoet kunnen komen aan conflicte-
rende eisen van de organisatie. Managers die in heel diverse situaties geneigd 
waren één rol te adopteren, werden minder effectief gevonden door hun onderge-
schikten dan managers die een uitgebreider rolrepertoire hanteerden.  Deze resul-
taten werden bevestigd door onderzoek van Hooijberg (1996) onder managers uit 
de automobielindustrie en openbare nutsbedrijven. Ook Hooijberg vindt een rela-
tie tussen waargenomen effectiviteit en (waargenomen) differentiatie in het ge-
dragsrepertoire van managers.  
 
Thompson e.a. (2007) onderzochten met behulp van de rollen van Quinn het ge-
drag en de waargenomen effectiviteit van schoolleiders. In deze studie werden bij 
472 ondergeschikten het gedrag en de effectiviteit van 57 leidinggevenden in het 
primair, voortgezet en hoger onderwijs onderzocht. Daarbij werd een aangepaste 
versie van het Competing Values Leadership Instrument (CVLI) gebruikt om de 
acht rollen te meten. De betrouwbaarheden van de a-priori bepaalde schalen 
waarmee de acht rollen zijn gemeten, bleken goed te zijn (de alpha’s variëren van 
.80 tot .90). De resultaten laten zien dat leidinggevenden van onderwijsinstellin-
gen verschillen in de hoeveelheid rollen die ze uitoefenen en in de mate waarin ze 
een uitgebalanceerde leiderschapsstijl hebben. Ook in het onderwijs bleek dat 
schoolleiders die een breed gedragsrepertoire hebben en in staat zijn meerdere 
rollen uit te oefenen, door hun ondergeschikten als het meest effectief werden er-
varen.  
De resultaten van de bovenstaande studies lijken de theoretische veronderstelling 
van Quinn (1988) te onderbouwen dat leiders van onderwijsinstellingen die in 
staat zijn om meerdere rollen te hanteren, ook effectiever leiding geven.  
 
 
2.2 Leiderschapspraktijken 
 
In dit onderzoek bestuderen we het leiderschapsgedrag van de bovenschoolse ma-
nagers vanuit de onderzoekstraditie van transformatief leiderschap. Transforma-
tief leiderschap wordt gezien als een vorm van leiderschap die cruciaal is voor het 
implementeren van vernieuwingen in organisaties, bijvoorbeeld schoolverbetering 



Interne en externe kwaliteitszorg en de rol van het bovenschools management 
 

 8 

in het onderwijs. De toenemende deregulering en decentralisatie in het Neder-
landse onderwijs vragen van onderwijsorganisaties een toenemende autonomie bij 
de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs dat zij aanbieden en van de 
onderwijsorganisatie. Dit is niet een taak van de leidinggevende alleen, transfor-
matief leiderschap verwijst naar een stijl van leidinggeven waarbij ‘teamleden’ 
worden uitgedaagd tot veranderen en het nemen van verantwoordelijkheid.  
Bij transformatief schoolleiderschap gaat het om: 
 Het creëren van een werkomgeving waarin leraren samenwerken en zich 

identificeren met de doelstellingen van de school.  
 Het creëren van een lerende organisatie door middel van transformatie van le-

raren tot lerende leraren 
 Het bevorderen van empowerment van leraren door het spreiden en delen van 

leiderschap in de organisatie.  
Het verrichte onderzoek naar transformatief leiderschap in het onderwijs betreft 
merendeels het leiderschap van schooldirecteuren.  
 
Voortbouwend op het werk van Burns and Bass voerden Leithwood e.a. (2001, 
2003, 2005) een serie studies uit naar de aard van transformatief leiderschap en de 
effecten daarvan op de school, de leraren en de leerlingresultaten. In deze onder-
zoeken komt naar voren dat met name drie soorten van transformatieve leider-
schapspraktijken van belang zijn voor schoolontwikkeling en 
onderwijsverbetering: richting geven (setting directions), ontwikkelen van men-
sen (developing people) en herontwerpen van organisaties (redesigning the orga-
nisation). Binnen die drie typen praktijken onderscheiden zij een achttal 
dimensies: 
 Richting geven (setting directions) 
 identifying/articulating a vision  
 fostering acceptance of group goals 
 creating high performance expectation 

Ontwikkelen van mensen (developing people) 
 offering intellectual stimulation 
 providing individualized support 
 providing an appropriate model 

Herontwerpen van organisaties (redesigning the organisation) 
 strenghtening school cultures 
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 building collaborative processes 
 
Geijsel e.a. verrichtten in de Nederlandse context verschillende onderzoeken naar 
de betekenis van transformatief leiderschap bij onderwijsvernieuwing (Geijsel 
e.a., 1999, 2001, 2003, 2007). In een aantal van deze onderzoeken wordt gebruik 
gemaakt van een meetinstrument voor transformatief leiderschap dat Geijsel ont-
wikkelde op basis van de operationalisaties van Leithwood, Jantzi, Steinbach en 
Dart (1993). Het omvat drie schalen die elk een subdimensie van transformatief 
leiderschap vertegenwoordigen: ‘initiëren en identificeren van visie’ (onderdeel 
van het zojuist genoemde ‘richting geven’), ‘bieden van intellectuele uitdaging’ 
en ‘bieden van individuele ondersteuning’ (beide onderdeel van ‘ontwikkelen van 
mensen’). Uit haar kwalitatieve onderzoek (Geijsel, 1999) komt naar voren dat 
schoolleiders op vernieuwende scholen meer transformatief leiderschap vertoon-
den dan die op scholen waar weinig vernieuwing plaatsvond. In het daarop vol-
gende kwantitatieve onderzoek is gebleken dat transformatief leiderschap op 
scholen positieve effecten heeft op andere condities voor invoering van vernieu-
wingen door docenten, zoals samenwerking tussen docenten, participatie van do-
centen in besluitvorming en professionele ontwikkeling van docenten.  
 
In het hier gepresenteerde onderzoek staat niet het leiderschap van schoolleiders 
maar van bovenschoolse managers centraal. Hoe ziet de eerder gegeven om-
schrijving van transformatief leiderschap er voor bovenschoolse managers uit? 
Transformatief leiderschap van bovenschoolse managers houdt in: 
 Het creëren van een werkomgeving waarin schoolleiders samenwerken en 

zich identificeren met de doelstellingen van de stichting.  
 Het creëren van een lerend samenwerkingsverband door middel van trans-

formatie van schoolleiders tot lerende schoolleiders 
 Het bevorderen van empowerment van schoolleiders door het spreiden en de-

len van leiderschap binnen de stichting.  
 
Zoals we al eerder aangaven, is er nog maar weinig onderzoek verricht naar het 
leidinggeven van bovenschoolse managers en de effecten daarvan op de scholen, 
die zij onder hun beheer hebben.  
Een studie van Tognerie en Anderson (2003) laat zien dat succesvolle boven-
schoolse managers een bestuur hebben dat een ‘policy governance’ model han-
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teert waarbij sprake is van een duidelijke scheiding tussen beleidsbepaling door 
het bestuur (besturen op hoofdlijnen) en beleidsuitvoering door het bovenschools 
management. Daaruit valt af te leiden dat de effectiviteit van bovenschoolse ma-
nagers niet alleen bepaald wordt door de wijze waarop zij leiding geven, maar 
ook door de bredere institutionele context waarin zij werken. Deze zal dan ook in 
dit onderzoek worden meegenomen; we verantwoorden dit verder in de beschrij-
ving van de ontwikkeling van de vragenlijst in hoofdstuk 3. 
Sturing door het bovenschools management komt zijdelings aan de orde in het 
onderzoek van Hofman e.a. (2005, zie ook Dijkstra, e.a. 2005); daarin wordt 
zichtbaar op welke wijze in welke fase sturing door het bovenschools manage-
ment kan bijdragen aan de ontwikkeling en invoering van kwaliteitszorg op scho-
len. In paragraaf 2.4 gaan we hier nader op in. 
 
 
2.3 Samenhang tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken 
 
Hoewel op grond van eerder onderzoek naar leiderschap zowel rolopvattingen als 
leiderschapspraktijken van belang kunnen worden geacht voor het verkrijgen van 
inzicht in de rol van bovenschoolse directies bij de verbetering van de kwaliteit 
van scholen, is het op voorhand ingewikkeld om een verwachting uit te spreken 
over een eventuele samenhang tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken. 
Beide elementen berusten op verschillende achterliggende theoretische kaders die 
nog niet eerder met elkaar in verband zijn gebracht. In deze studie zal worden na-
gegaan hoe rolopvattingen en leiderschapspraktijken van bovenschoolse mana-
gers zich tot elkaar verhouden. 
 
Volgens Quinn is een leider effectief als deze een breed gedragsrepertoire be-
heerst en de onderscheiden rollen op een evenwichtige wijze hanteert (behavioral 
complexity). Ook de theorie van Leithwood c.s. over leiderschapspraktijken zegt: 
hoe gevarieerder de leiderschapspraktijken, hoe effectiever het leiderschap. Op 
grond hiervan zou verwacht kunnen worden dat naarmate er meer rollen binnen 
het management zijn vertegenwoordigd, er meer sturingsperspectieven tot uiting 
zullen komen en er veelzijdigere leiderschapspraktijken door de bovenschoolse 
managers worden tentoongespreid. Daarbij kan bovendien van belang zijn hoe 
groot een bovenschools management is: naarmate er meer leidinggevenden zijn, 
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zouden er ook meer rollen vertegenwoordigd kunnen zijn en meer leiderschaps-
praktijken worden getoond. 
 
Aan de andere kant is het wellicht mogelijk dat bepaalde rolopvattingen meer of 
minder samenhangen met leiderschapspraktijken. De acht rollen van Quinn verte-
genwoordigen vier sturingsperspectieven: bedrijfsmatige sturing, resultaatgerichte 
sturing, culturele sturing, innovatieve sturing. De leiderschapspraktijken vallen 
onder drie noemers: richting geven, ontwikkelen van mensen en herontwerpen 
van organisaties. Het is aannemelijk dat naarmate er in bovenschoolse directies 
meer sprake is van innovatieve sturing, er ook relatief meer richting gegeven 
wordt als leiderschapspraktijk. De relaties tussen de andere sturingsperspectieven 
en leiderschapspraktijken liggen iets ingewikkelder. Verondersteld kan worden 
dat culturele sturing vooral samenhangt met het ontwikkelen van mensen. Be-
drijfsgerichte en resultaatgerichte sturing zouden vooral met het herontwerpen 
van de organisatie kunnen samenhangen. 
 
 
2.4 Bovenschools management en kwaliteitszorg 
 
Als gevolg van de schaalvergroting in het onderwijs is de afgelopen jaren het aan-
tal besturen dat een bovenschools management instelt, sterk toegenomen. Boven-
schools management is een structurele professionele voorziening voor 
bovenschoolse beleidsuitvoering en –ontwikkeling enerzijds en bovenschoolse 
coördinatie en sturing anderzijds. Naarmate besturen groter zijn, wordt vaker een 
bovenschools management ingezet (Van Kessel, e.a. 2007).  
 
Tabel 2.1 Percentages besturen met één of meer bovenschoolse managers per bestuursgrootte, 
PO 
Bestuursgrootte 2005 2006 
Klein  6.9  7.1 
Middel 34.9 34.4 
Groot 79.9 83.2 

 Bron: Van Kessel, e.a. 2007. 
Ook het aantal bovenschoolse managers in het primair onderwijs is de afgelopen 
jaren toegenomen. Kessels e.a. schatten op basis van salarisgegevens uit het 
CASO dat hun aantal is gestegen van 1.053 in 2003 naar 1.338 in 2006. 
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Met de invoering van een bovenschools management treden verschuivingen op in 
de verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bevoegd gezag en de scholen 
(zie bijvoorbeeld Mes, 2006 en Van Schoonhoven en Voncken, 2005). Voor dit 
onderzoek is met name relevant welke taakverdeling ten aanzien van kwaliteits-
zorg wordt gehanteerd. Uit onderzoek van Raaijmakers, De Ruijter en Van der 
Linde (2003) komt de volgende taakverdeling tussen bovenschools management 
(BM) en schooldirecteuren respectievelijk tussen bovenschools management 
(BM) en bestuur (BS) naar voren. 
 
Tabel 2.2 Taakverdeling bij kwaliteitszorg tussen bovenschools management en schooldirec-
 teuren, volgens bovenschoolse managers respectievelijk schooldirecteuren 

Kwaliteitszorg Bovenschoolse 
managers 
N=106 

Schooldirecteuren 
 
N=441 

Schooldirecteur verantwoordelijk 21% 51% 
Schooldirecteur verantwoordelijk binnen  
kaders BM 

70% 47% 

BM verantwoordelijk  9%  3% 
Niemand voert uit  1%  - 
Totaal 100% 100% 

Bron: Raaijmakers, e.a. (2003). 
 
De verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt volgens beide groepen respon-
denten bij de schooldirecteuren, zij het dat de bovenschoolse managers daarbij 
vaker benadrukken dat het een verantwoordelijkheid binnen de kaders van het 
bovenschools management betreft. Kwaliteitszorg vormt een vast onderdeel van 
het overleg van de schooldirecteuren dat onder leiding van het bovenschools ma-
nagement plaatsvindt; hiermee wordt verdere professionalisering van scholen en 
directeuren en onderlinge afstemming van aanpak van kwaliteitszorg tussen de 
scholen beoogd. 
De bovenschoolse managers in het onderzoek van Wartenbergh-Cras en Van Kes-
sel (2007) kennen zichzelf een zwaardere rol toe bij kwaliteitszorg dan die in het 
onderzoek van Raaijmakers e.a.; 49% van de managers is van mening dat kwali-
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teitszorg hun verantwoordelijkheid is. Van de schoolleiders legt maar 14% de 
verantwoordelijkheid bij het bovenschools management.  
 
Raaijmakers e.a. onderzochten op een vergelijkbare manier de taakverdeling tus-
sen bovenschools management en bestuur in de ogen van bovenschoolse mana-
gers respectievelijk bestuursleden.  
 
Tabel 2.3 Taakverdeling bij kwaliteitszorg tussen bovenschools management en  schoolbestu 
                ren, volgens bovenschoolse managers respectievelijk schoolbesturen 
Bewaken kwaliteit 
 

Bovenschoolse managers 
N=106 

Bestuurders 
N=162 

BM autonoom  50% 29% 
BM binnen bestuurlijke kaders   40% 39% 
BM en BS samen   8% 30% 
Bestuur   1%  3% 
Komt niet voor   1%  - 
Totaal 100% 100% 
Bron: Raaijmakers, e.a. (2003). 
 
Het bewaken van de kwaliteit van de scholen wordt door zowel bovenschoolse 
managers als bestuurders opgevat als een taak voor de bovenschoolse managers, 
autonoom dan wel binnen bestuurlijke kaders. Een deel van de bestuurders kent 
zichzelf een duidelijke rol toe; 30% meent dat het bewaken van de kwaliteit van 
de scholen een taak is van bovenschools management en bestuur samen (Raaij-
makers, e.a., 2003). 
Een recentere bron, de  Aandachtsgroepenmonitor 2006 (Van Kessel, Kurver en 
Wartenbergh-Cras, 2007), laat een toenemende betrokkenheid zien van boven-
schoolse managers bij kwaliteitsbeleid; 85.7% van de besturen beschouwt kwali-
teitsbeleid als taak van het bovenschools management. In 2004 was dat nog 
80.8%. 
  
De rol van het bovenschools management bij kwaliteitszorg komt op verschillen-
de plaatsen aan de orde in de eindrapportage kwaliteitszorg in het PO van Hof-
man, e.a. (2005). Benadrukt wordt dat het bovenschools management in de eerste 
plaats een belangrijke rol vervult in de beginfase dus waar het gaat om het starten 
of ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem. Ook wordt aan het bovenschools 
management een stimulerende rol toegeschreven bij de invoering van kwaliteits-
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zorg; Hofman e.a. citeren de inspectie die constateert dat scholen met een boven-
schools management en meerpitters verder gevorderd zijn met kwaliteitszorg. 
Verder constateren we dat de ontwikkeling van kwaliteitszorg wordt bevorderd 
wanneer schoolleiders een visie hebben ontwikkeld op kwaliteitszorg en beschik-
ken over deskundigheid op dit terrein; dit vormt indirect een aanwijzing voor een 
stimulerende rol die het bovenschools management kan spelen bij de ontwikke-
ling van kwaliteitszorg, namelijk het uitdragen van een visie en het bevorderen 
van professionalisering van de schoolleiders. Ditzelfde geldt voor de waarde die 
bij de ontwikkeling van kwaliteitszorg wordt toegekend aan samenwerking met 
andere scholen; verondersteld kan worden dat een dergelijke samenwerking onder 
een bovenschools management vanzelfsprekender is of gemakkelijker tot stand 
wordt gebracht. 
 
Ten slotte geeft de vergelijking van de vier typen scholen die door Hofman e.a. 
(2004 en 2005; zie ook Dijkstra, e.a., 2005) worden onderscheiden aanwijzingen 
voor de rol van het bovenschools management in dit verband. Deze typen ver-
schillen in de mate waarin kwaliteitszorg is geïmplementeerd en de mate waarin 
kwaliteitszorg wordt gekoppeld aan schoolontwikkeling. We vatten de bevindin-
gen hier kort samen. In dit onderzoek worden vier typen scholen onderscheiden 
op de volgende criteria: 
 In hoeverre is sprake van positiebepaling (het verzamelen en beoordelen van 

gegevens) ten behoeve van kwaliteitszorg op het terrein van context/input, 
processen op schoolniveau, processen op leerkrachtniveau en output? 

 In hoeverre is sprake van schoolontwikkeling en in welke fase bevindt de 
school zich?  

Type 1: nauwelijks kwaliteitszorg (geen positiebepaling en beperkte mate van 
(implementatie van) schoolontwikkeling); 
Type 2: beperkte kwaliteitszorg (enige positiebepaling en beperkte mate van (im-
plementatie van) schoolontwikkeling); 
Type 3: vergevorderde/veel kwaliteitszorg (wel positiebepaling en vergevorderd 
met  (evaluatiefase van) schoolontwikkeling); 
Type 4: wisselende kwaliteitszorg (wel positiebepaling en beperkte mate van 
(implementatie van) schoolontwikkeling). 
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Scholen van type 1, waar nog nauwelijks sprake is van kwaliteitszorg, blijken 
geen stimulans te hebben gehad vanuit het bovenschools management om een 
ontwikkelingstraject in te gaan en zij zijn daarbij ook niet door het bovenschools 
management begeleid of aangestuurd. Als kritische succesfactor voor verdere 
ontwikkelingen op dit type scholen zien Hofman e.a. (2005) een helder en duide-
lijk bovenschools beleid, samenwerking met andere scholen, en gezamenlijke ex-
terne ondersteuning. De rol van het bovenschools management betreft het 
initiëren van kwaliteitszorg en het uitzetten van de grote lijnen, waarbinnen de 
scholen ruimte houden voor enige autonomie. 
Bij scholen met een modaal ontwikkelde kwaliteitszorg, - de zogenoemde type-2-
scholen - , valt op dat het bovenschools management een duidelijker en sterker 
voorwaardelijke rol vervult bij beleidsontwikkeling inzake kwaliteitszorg. Het 
bovenschools management stuurt in dit type scholen meer aan, geeft kaders en 
bepaalt meer expliciet de inhoud van het kwaliteitsbeleid; hier is het boven-
schools management ook sterk betrokken geweest bij de keuze van kwaliteits-
zorginstrumenten en het organiseren van de benodigde externe ondersteuning. 
Voor verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg op dit type scholen wordt als suc-
cesfactor gezien dat het bovenschools management erin slaagt de verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering te leggen bij de schoolleiders en de scholen, te zorgen 
voor goede scholing en mogelijkheden te bieden voor ‘leren van elkaar’.  Deze 
voorwaarden blijken gemakkelijker te worden gerealiseerd bij meerpitters en bij 
scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverbanden.  
Op scholen waar kwaliteitszorg al vergevorderd is (type 3) is sprake van een cen-
trale rol van het bovenschools management bij  sturing en stimulering van 
schoolontwikkeling; het bovenschools management is slechts in lichte mate ka-
derstellend, de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt bij de directeur. Het 
bovenschools management monitort en volgt de school op afstand. 
Op de type-4-scholen, scholen waar wel sprake is van positiebepaling maar waar 
deze kwaliteitszorggegevens in mindere mate worden gebruikt ten behoeve van 
schoolontwikkeling, typeren Hofman e.a. (2005) de rol van het bovenschools ma-
nagement als faciliterend/op afstand volgend. Om ervoor te zorgen dat scholen de 
omslag maken van positiebepaling naar schoolontwikkeling is professionalisering 
en samenwerking tussen scholen wenselijk; van het bovenschools management 
worden op dit terrein initiatieven verwacht.  
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Op basis van het bovenstaande kunnen we vaststellen dat kwaliteitszorg in de 
meeste gevallen wordt gezien als een zaak van schoolleiders en bovenschoolse 
managers samen. Het bovenschools management legt de kaders vast en faciliteert 
en ondersteunt door het aanbieden van scholing en instrumenten en het organise-
ren van overleg. De rol van het bovenschools management verandert wanneer het 
invoeringsproces van kwaliteitszorg vordert; het bovenschools management drukt 
een sterker stempel op kwaliteitszorg in de fase van adoptie en implementatie, in 
de fase van institutionalisering komt meer verantwoordelijkheid bij de schoollei-
ders en de scholen te liggen.  
We kunnen op basis van deze onderzoeken geen uitspraken doen over de taakver-
deling tussen bovenschools management, bestuur en scholen ten aanzien van in-
terne respectievelijk externe kwaliteitszorg; dat wordt in geen van de besproken 
onderzoeken onderscheiden. 
 
 
2.5  Uitwerking van de onderzoeksvraag 
 
De centrale vraagstelling voor het survey-onderzoek luidt: 
Vanuit welke rolopvatting en via welke leiderschapspraktijken geven boven-
schoolse managers leiding aan kwaliteitszorg? 
 
Op basis van het voorgaande werken we deze als volgt uit: 
 
1 Welke rolopvattingen en welke leiderschapspraktijken hanteren bovenschoolse 
managers? 
 Is er een samenhang tussen de diversiteit aan rollen die bovenschoolse ma-

nagers belangrijk vinden en de diversiteit aan leiderschapspraktijken die ze 
inzetten? 

 Is er een samenhang tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken? 
 Is er een samenhang tussen kenmerken van het bovenschools management en 

rolopvattingen en leiderschapspraktijken? 
2 Hoe geven bovenschoolse managers leiding aan kwaliteitszorg? 
 Is er een samenhang tussen de wijze waarop leiding wordt gegeven aan kwa-

liteitszorg en rolopvattingen? 
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 Is er een samenhang tussen de wijze waarop leiding wordt gegeven aan kwa-
liteitszorg en leiderschapspraktijken?  

 Is er een samenhang tussen de wijze waarop leiding wordt gegeven aan kwa-
liteitszorg en kenmerken van het bovenschools management 
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3 Aanpak van het onderzoek
 
 
 
 
In dit hoofdstuk verantwoorden we de onderzoeksaanpak. Eerst beschrijven we 
hoe, op basis van het voorgaande, een vragenlijst voor het survey is ontwikkeld. 
Vervolgens gaan we in op de selectie van de respondenten, de dataverzameling en 
de verrichte analyses 
 
 
3.1 Instrumentontwikkeling 
 
Er is in dit survey-onderzoek een webenquête ontwikkeld, die is voorgelegd aan 
de bovenschoolse managers. De webenquête kent de volgende onderdelen: 
 achtergrondgegevens 
 rolopvattingen van het bovenschoolse management 
 leiderschapspraktijken van bovenschoolse managers 
 rol van het bovenschools management bij kwaliteitszorg 
 afsluiting 

We verantwoorden steeds de relevantie en laten vervolgens zien hoe de variabe-
len in de vragenlijst zijn geoperationaliseerd. 

 
3.1.1 Achtergrondkenmerken 
De selectie van de juiste functionaris 
Het survey is opgezet om bij bovenschoolse managers in kaart te brengen hoe zij 
leiding geven en meer specifiek hoe zij leiding geven aan het proces van kwali-
teitszorg en schoolontwikkeling. Het succes van bovenschoolse managers zal af-
hangen van de bredere institutionele context waarin zij werken. Om die reden was 
het de bedoeling tevens de rol van het bestuur te onderzoeken. Het blijkt echter 
lastig om in de huidige praktijk van het bovenschools management het bestuurs-
orgaan en het management eenduidig te onderscheiden. Steeds meer besturen 
werken bijvoorbeeld toe naar het Raad-van-Bestuur- en Raad-van-Toezichtmodel, 
waarbij het vroegere ‘bestuur’ wijzigt tot raad van toezicht en de vroegere boven-
schoolse managers de raad van bestuur vormen, waarvan de voorzitter de alge-
meen directeur is en de bovenschoolse managers elk een deel van de scholen 
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onder hun hoede hebben. In een kleinere stichting is de situatie mogelijk van bij-
voorbeeld een algemeen directeur die ‘de baas’ is met in lijn een directeur onder-
wijs die zich vooral met de onderwijskundige visie bezighoudt; en geen 
bovenschoolse managers. En bij het openbaar onderwijs zien we weer andere be-
wegingen, omdat gemeentes hun verantwoordelijkheden steeds meer delegeren 
naar een bestuurscommissie. 
Om het enigszins overzichtelijk te houden is er voor gekozen om uit te gaan van 
de eindverantwoordelijke van de bovenschoolse directielaag van de stichting, de 
vereniging of het bestuur (de algemeen directeur, de stichtings- of verenigingsdi-
recteur, de voorzitter van een bestuurscommissie of een vergelijkbare benaming). 
De vragenlijst start met een aantal vragen om de bedoelde bovenschoolse mana-
gers op te sporen en respondenten die niet voldeden aan de geformuleerde crite-
ria, uit te sluiten; deze laatsten hoefden de vragenlijst verder niet in te vullen. 
 
Organisatie van het bovenschools management 
Uit Karsten e.a. (2000) is af te leiden dat er twee hoofdvormen van organisatie 
van bovenschoolse directie voorkomen: een hiërarchische organisatie, waarbij er 
een eindverantwoordelijke is, en een collegiale organisatie, waarbij meerdere di-
recteuren of managers samen op collegiale basis de leiding op zich nemen. Ge-
zien de recente belangstelling in het veld voor het zogenoemde policy governance 
model kan verwacht worden dat het aantal hiërarchisch georganiseerde boven-
schoolse directies aan het toenemen is en het aantal collegiaal georganiseerde bo-
venschoolse directies aan het afnemen is (ten opzichte van de resultaten van het 
onderzoek van Karsten e.a.). Het policy governance model gaat uit van een per-
spectief van integraal leiderschap op verschillende niveaus in de organisatie. Dit 
zou consequenties kunnen hebben voor de rolopvattingen en de leiderschapsprak-
tijken van de bovenschoolse managers.   
 
Hoe is bij u de bovenschoolse directie georganiseerd? 
0 hiërarchisch: er is één eindverantwoordelijke directeur 
0 collegiaal: er is een collegiaal functionerend bovenschools managementteam 
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Formeel-juridische bestuursvorm 
Besturen kennen drie verschillende formeel-juridische organisatievormen: stich-
ting, vereniging (met een ledenvergadering), en besturen (bij openbaar onder-
wijs). De organisatievorm bepaalt  de formele verhoudingen tussen de actoren 
binnen stichtingen, verenigingen en besturen en kan mogelijk doorwerken in de 
rolopvattingen en leiderschapspraktijken van de bovenschoolse directies.  
 
Wat is van toepassing op uw organisatie? 
0 Vereniging 
0 Stichting  
0 Bestuur 
0 anders, namelijk…. 
 
Denominatie 
De ervaring leert dat katholieke scholen zich meestal hebben verenigd in een 
stichting, waarbij zich geregeld ook andere besturen aansluiten (protestants-
christelijke en algemeen bijzondere scholen). Bij besturen van protestante scho-
len, vooral wanneer er sprake is van specifieke richtingen zoals gereformeerd of 
hervormd, zien we dat er relatief vaak sprake is van een vereniging. De achterlig-
gende tradities binnen de zuilen kunnen mogelijk doorwerken in de rolopvattin-
gen en leiderschapspraktijken van de bovenschoolse directies en in de wijze 
waarop leiding wordt gegeven aan het proces van kwaliteitszorg en schoolont-
wikkeling. 
Welke identiteit hebben de scholen behorende tot uw stichting, vereniging of be-
stuur? 
0 Algemeen Bijzonder (AZ) 
0 Protestants-Christelijk (PC) 
0 (Rooms-) Katholiek (RK) 
0 Openbaar (OPB) 
0 (Vrijgemaakt) Gereformeerd of Reformatorisch 
0 Evangelisch (-e Broedergemeenschap) 
0 Islamitisch 
0 Joods (orthodox) 
0 Hindoeïstisch 
0 Overig 
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Grootte en diversiteit 
De volgende vragen zijn erop gericht inzicht te krijgen in de grootte en samenstel-
ling van de vereniging, de stichting of het bestuur omdat deze kenmerken moge-
lijk invloed hebben op de rolopvattingen en leiderschapspraktijken die worden 
gehanteerd. De grootte wordt in kaart gebracht via het aantal bovenschoolse ma-
nagers en het aantal BRIN-nummers dat tot de organisatie behoort. Daarbij wordt 
ook gevraagd of de organisatie alleen scholen voor PO omvat, of ook scholen 
voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs (REC’s),  voortgezet speciaal 
onderwijs, voortgezet onderwijs, praktijkscholen en eventuele andere scholen. 
Verondersteld kan worden dat een grotere diversiteit van scholen gepaard gaat 
met andere rolopvattingen, leiderschapspraktijken en met een andere wijze van 
leidinggeven aan het proces van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. 
 
Hoeveel bezoldigde bovenschoolse directieleden telt uw vereniging, stichting of 
bestuur? 
 
Hoeveel BRIN-nummers behoren er momenteel tot uw organisatie? 
Hoeveel daarvan hebben betrekking op .. scholen voor speciaal basisonderwijs, 
speciaal onderwijs (REC’s),  voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, 
praktijkscholen en eventuele andere scholen. 
 
De volgende achtergrondkenmerken zijn dus geoperationaliseerd: 
 de organisatie van de bovenschoolse directie (hiërarchisch of collegiaal) 
 de formeel-juridische organisatievorm 
 de denominatie 
 de grootte en diversiteit van de vereniging, stichting of bestuur.  

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre deze achtergrondkenmerken samenhan-
gen met rolopvattingen, leiderschapspraktijken en de wijze waarop leiding wordt 
gegeven aan het proces van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. 
 
3.1.2 Rolopvattingen van bovenschoolse managers 
De acht rollen van Quinn worden in dit onderzoek niet opgevat als variaties in het 
feitelijke gedragsrepertoire van de bovenschoolse managers; onderzocht wordt het 
belang dat de bovenschoolse managers zelf toekennen aan deze rollen. Hiertoe 
hebben we de bovenschoolse managers een korte beschrijving van de acht rollen 



Survey: Aanpak van het onderzoek 
 

 23 

voorgelegd en vervolgens gevraagd aan te geven hoeveel belang het bovenschools 
management, waarvan zij deel uitmaken, hecht aan de verschillende rollen. Dit 
konden zij doen door veertig bolletjes te verdelen over de acht rollen, hoe meer 
bolletjes, hoe meer belang de bovenschoolse directie hecht aan het vervullen van 
de betreffende rol. 
 
De rolopvattingen zijn in de enquête als volgt omschreven: 
 
Figuur 3.1 Omschrijving van de rollen van Quinn 
Bestuurder/regisseur 
De bestuurder is beleidsgericht. Maakt duidelijk wat verwacht wordt d.m.v. planning en het 
stellen van doelen. Is een initiator die problemen definieert, aangeeft wat moet worden nage-
streefd, alternatieven selecteert, rollen en taken definieert, regels en beleid opstelt en instructies 
geeft. 
 
Producent/ondernemer 
De producent is taak-georiënteerd. Neemt de verantwoordelijkheid voor opdrachten en toont 
daarbij betrokkenheid, motivatie, energie en persoonlijke inzet. Benadrukt dat gestelde taken 
tot een goed einde moeten worden gebracht en draagt daar aan bij.  
 
Controleur/monitor 
De controleur weet wat er gaande is in de organisatie en gaat na of iedereen zich aan de regels 
houdt en of doelen gehaald worden. Kent de feiten en details en is analytisch. Houdt zich bezig 
met het afhandelen van de administratie en met het verzamelen, analyseren en toegankelijk ma-
ken van informatie. 
 
Coördinator 
De coördinator onderhoudt de “stroming in het systeem”. Richt zich op taakverlichting d.m.v. 
het regelen, organiseren en coördineren van inspanningen van medewerkers, het oplossen van 
crises en door aandacht voor technologische, logistieke, en huishoudelijke kwesties. 
 
Stimulator/facilitator 
De stimulator is procesgericht, moedigt samenwerking aan, brengt samenhang en teamwork tot 
stand. Draagt bij aan de oplossing van conflicten, ontwikkelt het moreel, en bevordert het pro-
bleemoplossend vermogen van de organisatie. 
 
Mentor 
De mentor bevordert de individuele ontwikkeling van mensen. Is behulpzaam, benaderbaar, 
luisterend. Uit waardering, geeft complimenten. Biedt mogelijkheden tot scholing en onder-
steunt individuele medewerkers in het plannen van hun professionele ontwikkeling. 
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Innovator 
De innovator maakt aanpassingen en veranderingen mogelijk. Schenkt aandacht aan de veran-
derende omgeving, herkent belangrijke trends, anticipeert op noodzakelijke veranderingen en 
tolereert risico. De innovator enthousiasmeert en overtuigt anderen van noodzakelijke en wen-
selijke innovaties. 
 
Bemiddelaar/onderhandelaar 
De bemiddelaar is gericht op het handhaven van externe legitimiteit en het verkrijgen van mid-
delen van buitenaf. Houdt zich bezig met marketing, onderhandelt en toont overredingskracht. 
Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. 

 
3.1.3 Leiderschapspraktijken van bovenschoolse managers 
Leithwood en Riehl (2003) onderscheiden, zoals al is besproken in het theoretisch 
kader voor deze studie (2.2), drie typen leiderschapspraktijken die elk een aantal 
dimensies van transformatief leiderschap vertegenwoordigen:  
 richting geven (setting directions): initiëren/identificeren van visie, acceptatie 

van groepsdoelen bevorderen; 
 ontwikkelen van mensen (developing people): intellectuele uitdaging, indivi-

duele ondersteuning, creëren van hoge verwachtingen omtrent prestaties, het 
verschaffen van een geschikt model; 

 herontwerpen van organisaties (redesigning the organisation): versterken van 
de schoolcultuur, opbouwen van samenwerkingsprocessen.  

 
De verschillende dimensies zijn geoperationaliseerd door Leithwood, Jantzi, 
Steinbach en Dart (1993) voor een grootschalig onderzoek in British Columbia te 
Canada. Mede op basis van deze operationalisaties ontwikkelde Geijsel (2001; zie 
ook Geijsel, Sleegers, Kruger & Stoel, 2007a/b) drie schalen voor transformatief 
leiderschap die samenvallen met drie van deze acht dimensies, namelijk initië-
ren/identificeren van visie, intellectuele uitdaging bieden, bieden van individuele 
ondersteuning). 
De items van deze schalen zijn gebruikt en aangevuld met vertaalde items van 
Leithwood et al (1993) om schalen te kunnen vormen voor  alle dimensies die 
Leithwood onderscheidt. De dimensies ‘versterken van de schoolcultuur’ en ‘op-
bouwen van samenwerkingsprocessen’ zijn daarbij samengevoegd omdat hier nog 
geen eenduidige schalen voor bestonden in het Canadese onderzoek en omdat het 
lastig is om voor deze twee dimensies items te formuleren die inhoudelijk van el-
kaar te onderscheiden zijn. Verder is er soms voor gekozen een item op inhoude-
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lijke gronden op te nemen in een andere dimensie dan oorspronkelijk door Leith-
wood et al was gedaan.  
De oorspronkelijke itemformuleringen zijn verder inhoudelijk en qua terminolo-
gie aangepast op de relatie tussen bovenschoolse directie en schoolleiders; bij 
Leithwood et al en Geijsel et al ging het om de relatie tussen schoolleiders en le-
raren. Bij sommige schalen zijn additionele items geformuleerd en opgenomen. 
 
In de lijst die in dit onderzoek is gebruikt, worden vijf schalen voor leiderschaps-
praktijken onderscheiden. Deze vertegenwoordigen de acht dimensies van Leith-
wood et al. De vijf schalen worden hieronder benoemd  (tussen haakjes staan de 
corresponderende dimensies van Leithwood et al vermeld):  
 Visie (correspondeert met: richting geven (setting directions): initië-

ren/identificeren van visie, acceptatie van groepsdoelen bevorderen); 
 Stimuleren tot leren (ontwikkelen van mensen (developing people): intellec-

tuele uitdaging, creëren van hoge verwachtingen omtrent prestaties) 
 Opbouwen van organisatiecultuur (correspondeert met: herontwerpen van or-

ganisaties (redesigning the organisation): versterken van de schoolcultuur, 
opbouwen van samenwerkingsprocessen).  

 Modelleren (ontwikkelen van mensen (developing people): het verschaffen 
van een geschikt model); 

 Ondersteunen (ontwikkelen van mensen (developing people): individuele on-
dersteuning). 

 
We hebben de respondenten gevraagd in hoeverre zij deze leiderschapspraktijken 
uitoefenen. Zij konden dit doen door bij uitspraken op een vierpuntsschaal aan te 
geven in hoeverre deze uitspraak op hen van toepassing was (1= helemaal niet 
van toepassing-----4 helemaal van toepassing). Daarnaast was het mogelijk het 
item over te slaan of ‘ik weet niet’ in te vullen wanneer de uitspraak betrekking 
had op activiteiten waarop de respondent geen zicht had. 
Het gaat dus om zelfperceptie; we vragen de bovenschoolse managers om zelf aan 
te geven hoe zij leiding geven en in hoeverre zij voldoen aan criteria voor trans-
formatief leidinggeven. Verondersteld kan worden dat daarbij sociaal-
wenselijkheid een rol kan spelen. Om te controleren voor sociaal wenselijke ant-
woorden zijn in de verschillende onderdelen van de vragenlijst items opgenomen 
waaruit de tendentie om sociaal-wenselijk te antwoorden zou kunnen blijken. We 
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gaan na of deze items tezamen ook een schaal vormen, waarmee voor sociaal 
wenselijkheid gecontroleerd kan worden. 
 
Verder blijken leidinggevenden op schalen die leiderschapspraktijken meten 
doorgaans ‘rechts op de schaal’ (tamelijk of helemaal van toepassing) te scoren. 
Om die antwoordtendentie tegen te gaan is getracht om ook items te formuleren 
waar een score ‘links op de schaal’ staat voor het uitoefenen van de betreffende 
leiderschapspraktijk. Een probleem van dit type items is echter dat deze de nei-
ging hebben niet in een dimensie te passen en een eigen dimensie te vormen; het 
moet betekenis hebben voor de positieve dimensie. We hebben een zo’n item ge-
formuleerd binnen de schaal ‘Cultuur’. Nagegaan wordt of dit item – we duiden 
dit aan met de term ‘gespiegeld geformuleerd item’- een bijdrage levert aan de 
desbetreffende schaal. 
 
In de volgende figuur worden voor elk van de vijf ontwikkelde schalen de uit-
spraken weergegeven. De items die tot doel hebben sociale wenselijkheid te me-
ten zijn daarbij cursief weergegeven.  
 
Figuur 3.2  De items voor leiderschapspraktijken per dimensie1 
Visie; identificeren en articuleren van visie en aanmoedigen van acceptatie van groepsdoelen 
 Wij identificeren nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling van de stichting op allerlei 

fronten 
 Wij verduidelijken voor de schooldirecteuren de relatie tussen de visie van de stichting en 

de externe initiatieven die genomen worden door bijvoorbeeld regionale en landelijke 
overheid 

 Wij definiëren vanuit een visie op de toekomst van de stichting op heldere wijze de pro-
blemen die momenteel spelen 

 Wij schetsen tijdens bijeenkomsten wat de consequenties zijn van de toekomstvisie van de 
stichting voor het huidige reilen en zeilen binnen de stichting 

 Wij specificeren de betekenis van de visie van de stichting in termen van praktische impli-
caties voor beleidsdomeinen, zoals personeel en kwaliteit van onderwijs 

 Wij maken tijdens besluitvormingsprocessen expliciet gebruik van de doelen van de stich-

                                                      
1 Voor het gemak komt in de uitspraken alleen de term ‘stichting’ voor; de respondenten is ge-
vraagd vereniging of bestuur te lezen, indien van toepassing op hun organisatie. Verder wordt 
in de uitspraken gesproken over schooldirecteuren. Dit kunnen ook locatieleiders of afdelings-
leiders zijn, indien van toepassing op de organisatie. De uitspraken zijn geordend per leider-
schapspraktijk in de vragenlijst aangeboden.  
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ting 
 Wij initiëren processen (bijvoorbeeld door middel van heidagen) om de schooldirecteuren 

te betrekken bij de ontwikkeling van een gezamenlijke visie voor de stichting 
 Wij moedigen schooldirecteuren aan om van gedachten te wisselen over de visie van de 

stichting 
 We bespreken met de schooldirecteuren of en hoe de visie van de stichting en de visie van 

de school in elkaars verlengde liggen 
 Wij zorgen dat er ruimte blijft voor andere visies ook al onderschrijven wij steeds onze vi-

sie 
 Wij zorgen voor een visie waar iedereen het helemaal mee eens is (SW) 

 
Stimuleren tot leren 
 Wij helpen schooldirecteuren te reflecteren op nieuwe ervaringen die zij als schooldirec-

teur opdoen 
 Wij moedigen aan tot het zoeken en bediscussiëren van nieuwe informatie en ideeën die 

relevant zijn voor de richting waarin de stichting en/of de school zich ontwikkelt 
 Wij betrekken individuele schooldirecteuren in een aanhoudende discussie over hun per-

soonlijke professionele doelen 
 Wij bieden schooldirecteuren de ruimte om te experimenteren met nieuwe onderwijscon-

cepten 
 Wij scheppen voldoende mogelijkheden voor schooldirecteuren om zich professioneel te 

kunnen ontwikkelen 
 Wij moedigen schooldirecteuren aan tot evaluatie van hun eigen handelen 
 Wij bezoeken conferenties en stellen ons op de hoogte van ontwikkelingen om nieuwe 

ideeën op te doen en over te kunnen brengen op de schooldirecteuren 
 Wij verwijzen in onze communicatie met de schooldirecteuren naar positieve ontwikke-

lingen die zich in de scholen en bij de schooldirecteuren voordoen 
 Wij creëren ruimte voor vergissingen en gemaakte fouten als onderdeel van pogingen tot 

schoolontwikkeling en professionalisering van de stichting 
 Wij moedigen de schooldirecteuren aan, in het licht van de doelstellingen van de stichting, 

om doelen te bepalen voor hun persoonlijke professionele ontwikkeling 
 Wij moedigen schooldirecteuren, zo veel als mogelijk is, aan om zelf initiatief tot verande-

ring te nemen 
 Wij moedigen schooldirecteuren aan tot evaluatie van de voortgang op school 
 Wij geven elke directeur een ruim eigen budget voor persoonlijke professionele ontwikke-

ling (SW) 
 
Cultuur; versterken van de school/organisatiecultuur en het stimuleren van samenwerkings-
processen 
 Wij hanteren professionele normen voor de omgang met elkaar 
 Wij streven naar een gezamenlijk commitment van de schooldirecteuren voor de waarden 
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en normen die in de visie van de stichting verborgen liggen 
 Wij maken duidelijk wat de visie van de stichting betekent voor de samenwerking tussen 

schooldirecteuren 
 Ons handelen is erop gericht dat het onderlinge respect en vertrouwen tussen schooldirec-

teuren toeneemt 
 Wij creëren mogelijkheden tot schooloverstijgende samenwerking tussen schooldirecteu-

ren 
 Wij zorgen voor een vergadercultuur waarin onderwerpen ter tafel komen waar de school-

directeuren zich betrokken bij voelen 
 Wij zorgen voor een vergadercultuur waarin onderwerpen ter tafel komen waar de des-

kundigheid, kennis en input van de schooldirecteuren bij nodig is 
 Wij verzekeren ons ervan dat de schooldirecteuren op adequate wijze betrokken zijn in de 

besluitvorming 
 Ons handelen is erop gericht dat de zorg van schooldirecteuren voor elkaar toeneemt 
 Wij verzekeren ons ervan dat de schooldirecteuren op adequate wijze betrokken zijn in de 

beleidsvoering 
 Wij faciliteren effectieve schooloverstijgende communicatie (bijvoorbeeld met behulp van 

ICT) 
 Wij stimuleren prestatiegerichte competitie tussen schooldirecteuren (‘gespiegeld’ gefor-

muleerd item) 
 Wij geven schooldirecteuren de verantwoordelijkheid om eigen inschattingen en keuzes te 

maken en activiteiten te ondernemen binnen de kaders van de visie/doelstellingen/plannen 
van de stichting 

 Wij nemen pas besluiten als alle schooldirecteuren het er helemaal mee eens zijn (SW) 
 
Modelleren; creëren van hoge verwachtingen omtrent prestaties en het verschaffen van een  
geschikt model 
 Wij zorgen dat wij op een of andere manier betrokken zijn bij alle aspecten van het werk 

van de schooldirecteuren 
 Wij reageren constructief op feedback op ons eigen functioneren als bovenschoolse direc-

tie 
 Wij demonstreren gedurende besluitvormingsprocessen de waarde van een probleemana-

lyse vanuit meerdere invalshoeken 
 Wij maken duidelijk wat wij verstaan onder ‘excellent werk' 
 Wij behandelen de schooldirecteuren en anderen met respect 
 Wij uiten vertrouwen in de capaciteiten van de schooldirecteuren 
 Wij stralen plezier en energie uit in ons werk als bovenschoolse directie 
 Wij durven risico's te nemen 
 Wij hebben gevoel voor humor 
 Wij komen gemaakte afspraken na 
 Wij vragen feedback op ons functioneren van de schooldirecteuren 
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 Wij geven uiting aan onze persoonlijke ideeën omtrent doelen die van belang zijn voor de 
toekomst van de stichting 

 Wij gaan met schooldirecteuren in discussie wanneer zij dubieuze uitlatingen doen of du-
bieuze overtuigingen tentoonspreiden 

 Wij demonstreren een onvermoeibare inzet als het om het welvaren van leerlingen gaat 
 Wij staan voor bepaalde normen van kwaliteit en geven daar uiting aan 
 Wij zorgen dat we altijd aanwezig zijn op kantoor om schooldirecteuren te woord te kun-

nen staan (SW) 
 
Ondersteuning 
 Wij nemen de opvattingen van individuele schooldirecteuren serieus 
 Wij luisteren zorgvuldig naar ideeën van schooldirecteuren 
 Wij helpen schooldirecteuren bij het verwoorden van hun emoties 
 Wij zorgen ervoor dat we de schooldirecteuren individueel goed genoeg kennen om hun 

problemen te begrijpen 
 Wij zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van de specifieke kwaliteiten en interesses van 

de schooldirecteuren 
 Wij uiten onze waardering voor schooldirecteuren die zich extra inzetten 
 Wij bouwen op de individuele kwaliteiten van de schooldirecteuren, bijvoorbeeld als start-

punt voor veranderingsprocessen of beleidsvorming 
 Wij moedigen schooldirecteuren aan de eigen interesses te verkennen en uit te buiten ten 

gunste van schoolontwikkeling 
 Wij behandelen schooldirecteuren gelijkwaardig; we voorkomen ‘vriendjespolitiek' 
 Wij hanteren een open deuren beleid voor de schooldirecteuren; we zijn toegankelijk, 

staan zoveel mogelijk open voor gesprekken met de schooldirecteuren 
 Wij zijn sensitief naar zorgen die schooldirecteuren uiten met betrekking tot de snelheid 

van veranderingen en werkdruk 
 Wij maken vooral contact met de schooldirecteuren die het steeds met ons eens zijn (SW) 

 
 
3.1.4 De rol van het bovenschools management bij kwaliteitszorg 
De vragen in dit cluster zijn bedoeld om zicht te krijgen op de wijze waarop bo-
venschoolse directies hun rol ten aanzien van kwaliteitszorg in de scholen vorm 
geven of willen gaan geven. Ze zijn geformuleerd op basis van een aantal ge-
sprekken met bovenschoolse managers.  
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Figuur 3.3 De rol van het bovenschools management bij kwaliteitszorg 
1a. Werkt uw stichting met een gestandaardiseerd format voor kwaliteitszorg binnen de 
 scholen (bijvoorbeeld door het gebruik van identieke instrumenten in de scholen of  door 
 gezamenlijke afstemming van de kwaliteitscyclus)? 
1b. Verzamelt uw stichting de kwaliteitszorggegevens van de scholen voor boven- 
 schoolse vergelijking? 
1c. Archiveert uw stichting de kwaliteitszorggegevens van de scholen? 
 
0  Nee, (voorlopig) niet* 
0  Nee, nog niet, maar we zijn hierover in overleg 
0  Ja, we zijn hier net mee begonnen 
0  Ja, we werken al enige tijd zo 
 
2a. Vinden in uw stichting bilaterale besprekingen plaats tussen schooldirecteuren en  
 bovenschoolse directie over de kwaliteitszorggegevens van de scholen? 
2b. Vinden in uw stichting bovenschoolse collectieve besprekingen plaats tussen 
 schooldirecteuren over de kwaliteitszorggegevens van de scholen? 
2c. Vinden er vanuit uw stichting gesprekken plaats met de onderwijsinspectie over: 
 het thema kwaliteitszorg  
2d. Vinden er vanuit uw stichting gesprekken plaats met de onderwijsinspectie over: 
 de rol van de bovenschoolse directie bij kwaliteitszorg 
 
0  Nee, niet nooit* 
0  Incidenteel 
0  Systematisch 
0  Anders, namelijk 
 
Er wordt in de discussie over kwaliteitszorg gesproken over een spanningsveld tussen het  
verantwoordingsperspectief en het verbeteringsperspectief. 
3a. Herkent u dit spanningsveld in de praktijken rondom kwaliteitszorg 
 binnen uw stichting? 
3b. Denkt de bovenschoolse directie van uw stichting actief mee in het verkleinen of  
 verminderen van dit spanningsveld voor de scholen? 
 
0  Nee* 
0  Enigszins  
0  Ja 
 
* Deze antwoordmogelijkheden zijn bij elk van de hierboven genoemde vragen aangeboden. 
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3.2 Dataverzameling  
 
Alle schoolbesturen zijn in juni 2006 schriftelijk benaderd met een verzoek om 
deel te nemen aan het onderzoek. Daarvoor is gebruik gemaakt van een adressen-
bestand van het CFI2, dat de adresgegevens bevat van de 1425 besturen van alle 
basisscholen in Nederland. Hen is gevraagd de brief door te spelen aan de eind-
verantwoordelijke van de bovenschoolse directielaag van de stichting of vereni-
ging of bestuur (de algemeen directeur, de stichtings- of verenigingsdirecteur, de 
voorzitter van een bestuurscommissie of een vergelijkbare benaming). Deze bo-
venschoolse manager kreeg met de gegevens uit de brief toegang tot een webver-
sie van de vragenlijst. In het adressenbestand kon a priori geen onderscheid 
worden gemaakt tussen één- en tweepitters en de rest van de besturen. Daarom 
zijn ook de besturen van de zogenoemde ‘een- of tweepitters’ benaderd maar deze 
hoefden –na het beantwoorden van enkele vragen om kenmerken van het bestuur 
in kaart te brengen- niet verder deel te nemen. Bij deze besturen is geen sprake 
van bovenschools management, zoals bedoeld in dit onderzoek. 
 
In augustus waren 124 ingevulde vragenlijsten teruggezonden. Omdat hiermee de 
beoogde respons (300) bij lange na niet was gehaald –de vragenlijst was ook in 
een voor het onderwijs ongunstige periode verzonden- is na de vakantieperiode 
gerappelleerd en is de sluitingstermijn voor inzenden aanzienlijk verlengd, name-
lijk tot eind oktober. Na rappellering is de respons opgelopen tot 306; deze vra-
genlijsten vormden de basis voor de analyses. 
 
 
3.3 Analyses 
 
De verzamelde data zijn beschreven aan de hand van frequentieverdelingen, ge-
middelden en kruistabellen. Er zijn verschillen en samenhangen berekend en ge-
toetst. Schaalconstructie heeft plaatsgevonden met behulp van factoranalyses en 
betrouwbaarheidsanalyses.  
 
 

 
2  Met dank aan het CFI, dat het voor dit onderzoek benodigde adressenbestand van schoolbe-
sturen PO aanleverde.  
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4  Resultaten
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het survey besproken. Eerst karakteri-
seren we de responsgroep en gaan we kort in op de representativiteit. Daarna ko-
men achtereenvolgens de rolopvattingen van bovenschoolse managers (4.2) en 
hun leiderschapspraktijken (4.3) aan bod, eerst afzonderlijk en daarna in 4.4 in 
samenhang.  
Vervolgens worden rolopvattingen en leiderschapspraktijken in verband gebracht 
met kenmerken van het bovenschools management (4.5). In de laatste drie para-
grafen staat de rol van het bovenschools management  bij kwaliteitszorg centraal, 
eerst wordt die rol beschreven (4.6) en vervolgens gerelateerd aan rolopvattingen 
en leiderschapspraktijken (4.7), en tot slot aan kenmerken van het bovenschools 
management  (4.8). 
 
 
4.1  Samenstelling responsgroep 
 
Er zijn in totaal 306 managers die hebben gereageerd op het verzoek de weben-
quête te beantwoorden. Van deze respondenten bleken 106 slechts verantwoorde-
lijk te zijn voor een of twee scholen, de zogenoemde eenpitters en tweepitters. 
Nog een respondent had deze vraag niet ingevuld. De enquête was niet bedoeld 
voor dergelijke leidinggevenden, zodat 199 respondenten resteren. Ook respon-
denten die aangaven dat directie en dagelijkse leiding van de scholen geheel sa-
men vielen, werd gevraagd de enquête niet verder in te vullen. Ten slotte werd 
respondenten die de vraag betreffende de eindverantwoordelijkheid van stichting, 
bestuur, of vereniging, ontkennend hadden beantwoord, ook gevraagd niet door te 
gaan met de enquête. Deze twee laatste categorieën bestonden uit 23 responden-
ten, zodat in totaal 176 respondenten overbleven die voldeden aan onze criteria 
voor bovenschools manager. Van deze respondenten zijn de gegevens geanaly-
seerd. 
 
Wie hebben de vragenlijst ingevuld en waar werken ze? Achtereenvolgens be-
spreken we de functie van de respondenten,  de organisatie van het bovenschools 
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management, de bestuursvorm, de denominatie, de grootte van het bestuur en de 
diversiteit van schooltypen die onder het bestuur vallen.  
 
Tabel 4.1  Verdeling van de respondenten naar functie 

Functie(benaming) 
 

N=176 % 

Algemeen directeur 106 60.2 
Stichtingsdirecteur    3  1.7 
Verenigingsdirecteur    3  1.7 
Bovenschools manager  19 10.8 
Voorzitter Raad van Bestuur    9  5.1 
Voorzitter van het directieteam    4  2.3 
Overig  27 15.3 

 
Onder overig wordt een grote diversiteit aan functieaanduidingen genoemd; we 
geven een paar voorbeelden:   
 Beleidsmedewerker 
 Bestuursmanager of -directeur 
 (Voorzitter) centraal management 
 Clusterdirecteur 
 Directeur bestuursbureau 
 Hoofd onderwijs 
 Hoofd stafbureau 
 Lid Raad van Bestuur 
 Regiodirecteur 
 Sectordirecteur  
 Voorzitter College van Bestuur 

   
Tabel 4.2  Verdeling van de respondenten naar organisatie bovenschools management 

 N % 

Hiërarchisch: er is een eindverantwoordelijke directeur 137 81.1 
Collegiaal: er is een collegiaal functionerend bovenschools management-
team 

 32 18.9 

Totaal 169 100.0 
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Bij ruim 80% van de respondenten is sprake van een hiërarchische organisatie van 
de bovenschoolse directie; er is sprake van een eindverantwoordelijke directeur, 
iets minder dan 20% kent een collegiaal functionerend bovenschools manage-
ment. De veronderstelling van Karsten e.a. (2000; zie 3.1.1) dat het aandeel bo-
venschoolse directies dat collegiaal is georganiseerd zou afnemen ten gunste van 
een hiërarchisch georganiseerd bovenschools management wordt in onze gege-
vens niet ondersteund; in zijn onderzoek was de verhouding 86.4% versus 13.6%. 
 
Tabel 4.3 Verdeling van de respondenten naar bestuursvorm 

Wat is van toepassing op uw organisatie? N % 

Vereniging  36 21.1 
Stichting 107 62.6 
Bestuur  19 11.1 
Anders, n.l    9  5.3 
Totaal  171 100.0 

 
Het merendeel van de respondenten werkt binnen een stichting (62.6%), bij 
21.1% is sprake van een vereniging,  bij 11.1% van een bestuur en 5.3% kent een 
andere bestuursvorm. Genoemd worden daarbij met name een bestuurscommissie 
of een integraal bestuur.  
 
Tabel 4.4  Verdeling van de respondenten naar denominatie bestuur 

Responderende organisaties naar denominatie N=169 % 
Algemeen-bijzonder 12  7.1 
Protestants-christelijk 42 24.9 
Rooms-katholiek 33 19.5 
Openbaar 52 30.8 
Overig 30 17.8 

 
Van de respondenten is iets minder dan eenderde afkomstig uit het openbaar on-
derwijs, een kwart uit het protestants-christelijke onderwijs en een kleine 20% 
van een rooms-katholiek bestuur; 7% is werkzaam bij een algemeen-bijzonder 
schoolbestuur. Een kleine 20% valt in de categorie overig; in de meeste gevallen 
betreft dat samenwerkingsverbanden van scholen of besturen van verschillende 
denominaties.  
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Samenhang tussen denominatie en bestuursvorm 
Nagegaan is of er -zoals verondersteld- sprake is van een samenhang tussen de-
nominatie en bestuursvorm. Dit is inderdaad het geval. Besturen die alleen alge-
meen-bijzondere of rooms-katholieke scholen beheren, zijn vrijwel altijd in een 
stichting georganiseerd. Besturen van protestants-christelijke scholen zijn meestal 
georganiseerd in de vorm van een vereniging en minder in de vorm van een stich-
ting. Besturen van openbare scholen opereren in het algemeen in een stichting of 
als bestuur en wanneer besturen  scholen van verschillende denominaties beheren, 
is in het algemeen sprake van een stichting.  
 
Tabel 4.5  Verdeling van de respondenten naar aantal bezoldigde bovenschoolse directieleden 
 bij het bestuur 
Hoeveel bezoldigde bovenschoolse directieleden telt uw vereniging, stich-
ting of bestuur? 

N % 

1 92 54.1 
2 50 29.4 
3 15   8.8 
4  3  1.8 
5  3  1.8 
Anders namelijk  7  4.1 
Totaal 170 100.0 

  
Bij ruim de helft van de respondenten is sprake van één bezoldigd bovenschools 
directielid, bij 30% zijn dit er twee en 17% heeft drie of meer bezoldigde boven-
schoolse directieleden  
  
De besturen variëren sterk in grootte, gedefinieerd in termen van het aantal 
BRIN-nummers dat onder het bestuur ressorteert. Het minimum is 1, het maxi-
mum 70, en het gemiddelde ligt op ongeveer 12.  Ongeveer de helft van de bestu-
ren beheert tien BRIN-nummers of minder, de andere helft elf of meer. 
 
Diversiteit 
Naast scholen voor basisonderwijs hebben veel besturen ook andere schooltypen 
onder hun beheer. In de meeste gevallen betreft dat scholen voor speciaal onder-
wijs. 



Survey: Resultaten  
 

 37 

Tabel  4.6  Verdeling van de respondenten naar diversiteit van scholen onder beheer van het 
 bestuur 
Besturen met naar scholen voor basisonderwijs ook onder beheer  N=176 % 
SBO 53 30.1 
REC’s 28 15.9 
VSO 12  6.8 
VO  4  2.3 
Praktijkscholen  7  4.0 

 
Bij de verdere analyses zal steeds worden nagegaan of leiderschapspraktijken, 
leiderschapsrollen en manieren van leiding geven aan kwaliteitszorg samenhan-
gen met deze vijf achtergrondkenmerken: 
 de organisatie van de bovenschoolse directie (hiërarchisch of collegiaal) 
 de formeel-juridische organisatievorm 
 de denominatie 
 de grootte (aantal directieleden en aantal BRIN-nummers) en de diversiteit 

van de vereniging, stichting of bestuur.  
 
Representativiteit van de responsgroep 
Het is lastig uitspraken te doen over de representativiteit van de responsgroep; het 
gebruikte CFI-bestand bevat geen informatie over achtergrondgegevens van de 
besturen. Bovendien ontwikkelt het onderwijsveld zich bestuurlijk snel. Het aan-
tal besturen loopt terug, meer besturen zetten bovenschoolse managers in, en het 
absolute aantal bovenschoolse managers stijgt. Voor een inschatting van de repre-
sentativiteit zijn landelijke gegevens nodig die betrekking hebben op hetzelfde 
tijdstip en die op dezelfde manier zijn gemeten. Dergelijke gegevens zijn niet be-
schikbaar.  
Over de grootte van besturen zijn wel landelijke gegevens beschikbaar voor 2005 
(www.sboinfo.nl) maar die zijn niet bruikbaar omdat in dit onderzoek naar aantal 
BRIN-nummers is gevraagd en de landelijke gegevens betrekking hebben op het 
aantal scholen dat onder een stichting ressorteert.  
 
Verder beschikken we over landelijke gegevens van de verdeling van schoolbe-
sturen naar denominatie, maar deze hebben betrekking op alle schoolbesturen, 
terwijl ons onderzoek één- en tweepitters uitsluit. Verondersteld kan worden dat  
PC-besturen in ons onderzoek minder deelnemen dan landelijk, omdat een- en 

http://www.sboinfo.nl/
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tweepitters daar meer voorkomen. Dit is inderdaad het geval. Verder is in onze 
respons te verwachten dat openbare en rooms-katholieke besturen zijn oververte-
genwoordigd ten opzichte van de landelijke verdeling omdat dat vaak grote bestu-
ren betreft. Dit geldt wel voor de openbare, maar niet voor de katholieke besturen.  
De categorie overig-bijzonder is moeilijk vergelijkbaar omdat die in ons onder-
zoek ook samenwerkingsbesturen omvat. 
 
Tabel 4.7  Vergelijking responsgroep met landelijke verdeling naar denominatie 

 Landelijk 
2005 

respons 

Protestants-christelijk 39.3 24.9 
Rooms-katholiek 19.6 19.5 
Openbaar 19.6 30.8 
Overig bijzonder 21.5 24.9 

 
Tabel 4.8  Gemiddeld aantal scholen per bestuur, landelijke gegevens  

 2005 
Protestants-christelijk 3.7 
Rooms-katholiek 8.2 
Openbaar 9.8 
Overig bijzonder 1.5 

Bron: www.sboinfo.nl 
 
Dat we hebben afgezien van een non-responsonderzoek heeft enerzijds te maken 
met het ontbreken van informatie over de verdeling van de besturenpopulatie op 
relevante achtergrondkenmerken. Een tweede reden is dat de benadering van de 
respondenten niet direct, maar in twee stappen heeft plaatsgevonden; het zou erg 
arbeidsintensief zijn om boven tafel te krijgen in welk van beide stappen sprake is 
geweest van non-respons. 
 
 
4.2  Rolopvattingen van bovenschoolse managers 
 
Aan de bovenschoolse managers zijn acht beschrijvingen van rolopvattingen 
voorgelegd, die zijn ontleend aan de managementtheorie van Quinn en Rohr-
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baugh. Een voorbeeld van een beschrijving van een rolopvatting is het volgende 
‘vignet’ van de ‘innovator’: “De innovator maakt aanpassingen en veranderingen 
mogelijk. Schenkt aandacht aan de veranderde omgeving, herkent belangrijke 
trends, anticipeert op noodzakelijke veranderingen en tolereert risico. De innova-
tor enthousiasmeert en overtuigt anderen van noodzakelijke en wenselijke innova-
ties.” 
Er werd gevraagd de rollen van de bovenschoolse directie die de respondent ver-
tegenwoordigde naar belangrijkheid te ordenen door het verdelen van 40 punten 
over de acht rollen. In het geval dat alle rollen bijvoorbeeld even belangrijk wer-
den gevonden, diende aan elke rol vijf punten te worden toegekend; vond men 
slechts één bepaalde rol van belang, dan zou die rol alle 40 punten dienen te krij-
gen. Tabel 4.9 verschaft een overzicht van de gemiddelde score per rol. 
 
Tabel 4.9  Belang dat aan verschillende rolopvattingen wordt gehecht 

Rolopvatting* Gemiddelde Standaardafwijking 
Bestuurder-regisseur 7.2 2.9 
Producent-ondernemer 4.6 2.0 
Controleur-monitor 4.3 2.1 
Coördinator 4.0 2.0 
Stimulator-facilitator 6.2 2.4 
Mentor 3.5 1.9 
Innovator 5.2 2.0 
Bemiddelaar-onderhandelaar 4.0 1.8 

* De rolopvattingen worden uitgebreid omschreven in hoofdstuk 3 
 
Het is duidelijk dat de rol als bestuurder-regisseur in het algemeen het belang-
rijkst wordt gevonden, gevolgd door de rol van stimulator-facilitator en de rol 
van innovator. Het minst ‘populair’ bij de bovenschoolse managers is de mentor-
rol. 
Overigens blijken er slechts zeer weinig bovenschoolse managers te zijn die niet 
aan alle acht rollen minstens één punt toebedelen. Maar liefst 145 van de 163 res-
pondenten die de vraag omtrent rolopvattingen hebben ingevuld, hebben alle acht 
rolopvattingen met minstens één punt bedacht. Ze achten dus, zoals verwacht kan 
worden van leidinggevenden op dit niveau, een breed repertoire aan rollen van 
belang voor het bovenschools management.  
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Op grond van de theorie van Quinn et al. mag worden verwacht dat de voorkeu-
ren voor verwante rolopvattingen hoog zouden moeten samenhangen (zie ook 
2.1). De rollen als bestuurder-regisseur en producent-ondernemer behoren bij-
voorbeeld beide bij het rational goal model, waarbij de nadruk ligt op de opbreng-
sten binnen de onderneming. Hetzelfde geldt voor de rolparen controleur-monitor 
en coördinator (intern process model), stimulator-facilitator en mentor (human 
relations model), en innovator en bemiddelaar-onderhandelaar (open system 
model). De correlaties tussen deze paren zouden dus hoger moeten zijn dan de 
andere correlaties tussen de rolopvattingen. Tabel 4.11 verschaft een overzicht 
van de correlaties tussen alle acht rolopvattingen. 
 
Tabel 4.10  Correlaties tussen rolopvattingen 
Rolopvatting a b c d e f g h 
Bestuurder-regisseur (a) 1        
Producent-ondernemer (b)    .25*  1    
Controleur-monitor (c)    .01 .07  1      
Coördinator (d)  -.24* -.10 .08  1     
Stimulator-facilitator (e)    .03 -.20* -.10 .19* 1    
Mentor (f)  -.36* -.09 .01 .30*  .04 1   
Innovator (g)   -.02 .13 -.10 -.20*  .16*  .05 1  
Bemiddelaar-
onderhandelaar (h) 

   .03 -.09 .01 -.02 -.13  .18* .25* 1 

Noot. N = 167, *: correlatie significant bij p < .05; correlaties tussen verwante rollen zijn in vet 
weergegeven. 
 
Het is duidelijk dat de veronderstelling alleen opgaat voor twee combinaties van 
verwante rollen, namelijk de correlaties tussen bestuurder–regisseur en produ-
cent–ondernemer, en tussen innovator en bemiddelaar–onderhandelaar. De sa-
menhangen tussen de paren rolopvattingen controleur–monitor en coördinator 
respectievelijk stimulator–facilitator en mentor, rollen die bij elkaar horen binnen 
het intern-procesmodel respectievelijk het human-relationsmodel aldus de theorie 
van Quinn, zijn niet statistisch significant.  
Er zijn ook enkele opvallende negatieve correlaties tussen rolopvattingen, zoals 
die tussen bestuurder-regisseur en coördinator respectievelijk mentor. Boven-
schoolse directies die aangeven veel waarde te hechten aan hun rol als bestuurder 
– regisseur, hechten duidelijk minder waarde aan hun rol als coördinator en men-
tor. Dit zou er op wijzen dat de bovenschoolse managers zich toch profileren op 
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bepaalde besturingsmodellen, en niet op alle rollen even sterk inzetten. In het al-
gemeen kan overigens worden opgemerkt dat de gevonden correlaties nogal laag 
zijn. 
 
 
4.3  Leiderschapspraktijken van bovenschoolse managers 
 
Voor het in kaart brengen van de leiderschapspraktijken van bovenschoolse ma-
nagers zijn op grond van theorievorming van onder andere Leithwoord en Riehl 
(2001) vijf itemsets voor het meten van transformatief leiderschap bewerkt (zie 
3.1.3): 

1. Visie; identificeren en articuleren van visie en het aanmoedigen van ac-
ceptatie van groepsdoelen; 

2. Stimuleren tot leren; 
3. Cultuur; versterken van de schoolcultuur en het stimuleren van samen-

werkingsprocessen; 
4. Modelleren; creëren van hoge verwachtingen omtrent prestaties en het 

verschaffen van een geschikt model; 
5. Ondersteuning. 

 
In de volgende tabellen worden per schaal de gemiddelde scores en de standaard-
deviaties per item gepresenteerd. In het algemeen zijn de respondenten van me-
ning dat de uitspraken over de leiderschapspraktijken in sterke mate op henzelf 
i.c. het bovenschools management van toepassing zijn; de gemiddelde scores lig-
gen vrijwel allemaal tussen de 3= redelijk van toepassing en 4= helemaal van toe-
passing. 
De volgende tabellen geven per schaal de gemiddelde scores voor alle uitspraken 
weer, te beginnen met de leiderschapspraktijken die het sterkst onderschreven 
worden (= met de hoogste gemiddelde scores).  
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Tabel  4.11 Leiderschapspraktijken: visie, gemiddelden en standaarddeviaties per item 
Visie; identificeren en articuleren van visie en het aanmoedigen van acceptatie van groeps-
doelen 
 Gem. S.d. 
Wij moedigen schooldirecteuren aan om van gedachten te wisselen over 
de visie van de stichting 

3.7 .6 

Wij initiëren processen (bijvoorbeeld door middel van heidagen) om de 
schooldirecteuren te betrekken bij de ontwikkeling van een gezamenlijke 
visie voor de stichting 

3.6 .7 

We bespreken met de schooldirecteuren of en hoe de visie van de stich-
ting en de visie van de school in elkaars verlengde liggen 

3.6 .6 

Wij definiëren vanuit een visie op de toekomst van de stichting op hel-
dere wijze de problemen die momenteel spelen 

3.5 .6 

Wij specificeren de betekenis van de visie van de stichting in termen van 
praktische implicaties voor beleidsdomeinen, zoals personeel en kwali-
teit van onderwijs 

3.5 .7 

Wij identificeren nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling van de stich-
ting op allerlei fronten 

3.4 .7 

Wij verduidelijken voor de schooldirecteuren de relatie tussen de visie 
van de stichting en de externe initiatieven die genomen worden door bij-
voorbeeld regionale en landelijke overheid 

3.4 .6 

Wij maken tijdens besluitvormingsprocessen expliciet gebruik van de 
doelen van de stichting 

3.4 .7 

Wij schetsen tijdens bijeenkomsten wat de consequenties zijn van de 
toekomstvisie van de stichting voor het huidige reilen en zeilen binnen 
de stichting 

3.3 .7 

Wij zorgen dat er ruimte blijft voor andere visies ook al onderschrijven 
wij steeds onze visie 

3.2 .8 

Totaal 3.5  

 1= helemaal niet van toepassing ---------  4= helemaal van toepassing 
 
Relatief hoog scoren hier leiderschapspraktijken die betrekking hebben op het ge-
zamenlijk met de schooldirecteuren ontwikkelen van een visie voor het bestuur 
als geheel en voor de scholen die onder het bovenschools management vallen. 
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Tabel  4.12   Leiderschapspraktijken: Stimuleren tot leren, gemiddelden en standaarddeviaties 
 per item 
Stimuleren tot leren 
 Gem. S.d. 
Wij scheppen voldoende mogelijkheden voor schooldirecteuren om zich 
professioneel te kunnen ontwikkelen 

3.8 .7 

Wij moedigen schooldirecteuren aan tot evaluatie van de voortgang op 
school 

3.8 .4 

Wij moedigen schooldirecteuren aan tot evaluatie van hun eigen hande-
len 

3.7 .5 

Wij bieden schooldirecteuren de ruimte om te experimenteren met 
nieuwe onderwijsconcepten 

3.6 .8 

Wij moedigen schooldirecteuren, zo veel als mogelijk is, aan om zelf 
initiatief tot verandering te nemen 

3.6 .6 

Wij moedigen aan tot het zoeken en bediscussiëren van nieuwe informa-
tie en ideeën die relevant zijn voor de richting waarin de stichting en/of 
de school zich ontwikkelt 

3.5 .7 

Wij bezoeken conferenties en stellen ons op de hoogte van ontwikkelin-
gen om nieuwe ideeën op te doen en over te kunnen brengen op de 
schooldirecteuren 

3.5 .6 

Wij verwijzen in onze communicatie met de schooldirecteuren naar po-
sitieve ontwikkelingen die zich in de scholen en bij de schooldirecteuren 
voordoen 

3.5 .6 

Wij moedigen de schooldirecteuren aan, in het licht van de doelstellin-
gen van de stichting, om doelen te bepalen voor hun persoonlijke pro-
fessionele ontwikkeling 

3.5 .7 

Wij helpen schooldirecteuren te reflecteren op nieuwe ervaringen die zij 
als schooldirecteur opdoen 

3.4 .7 

Wij betrekken individuele schooldirecteuren in een aanhoudende discus-
sie over hun persoonlijke professionele doelen 

3.3 .7 

Wij creëren ruimte voor vergissingen en gemaakte fouten als onderdeel 
van pogingen tot schoolontwikkeling en professionalisering van de 
stichting 

3.3 .8 

Totaal 3.5  

1= helemaal niet van toepassing ---------  4= helemaal van toepassing 
 
In de schaal ‘stimuleren tot leren’ scoren leiderschapspraktijken hoog die direc-
teuren stimuleren tot ontwikkeling en evaluatie van hun eigen functioneren en 
ontwikkeling, en evaluatie van de voortgang op school; in feite kwaliteitszorg op 
twee niveaus. 
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Leiderschapspraktijken die meer gericht zijn op loopbaanbegeleiding van de di-
recteuren, scoren binnen deze schaal wat lager.  
 
Tabel  4.13  Leiderschapspraktijken: Cultuur, gemiddelden en standaarddeviaties per item 
Cultuur; versterken van de schoolcultuur en het stimuleren van samenwerkingsprocessen 
 Gem. S.d. 
Ons handelen is erop gericht dat het onderlinge respect en vertrouwen 
tussen schooldirecteuren toeneemt 

3.8 .4 

Wij creëren mogelijkheden tot schooloverstijgende samenwerking tussen 
schooldirecteuren 

3.7 .5 

Wij verzekeren ons ervan dat de schooldirecteuren op adequate wijze be-
trokken zijn in de besluitvorming 

3.7 .5 

Wij geven schooldirecteuren de verantwoordelijkheid om eigen inschat-
tingen en keuzes te maken en activiteiten te ondernemen binnen de ka-
ders van de visie/doelstellingen/plannen van de stichting 

3.7 .5 

Wij streven naar een gezamenlijk commitment van de schooldirecteuren 
voor de waarden en normen die in de visie van de stichting verborgen 
liggen 

3.6 .6 

Wij verzekeren ons ervan dat de schooldirecteuren op adequate wijze be-
trokken zijn in de beleidsvoering 

3.6 .5 

Wij maken duidelijk wat de visie van de stichting betekent voor de sa-
menwerking tussen schooldirecteuren 

3.6 .6 

Wij zorgen voor een vergadercultuur waarin onderwerpen ter tafel ko-
men waar de schooldirecteuren zich betrokken bij voelen 

3.5 .5 

Wij zorgen voor een vergadercultuur waarin onderwerpen ter tafel ko-
men waar de deskundigheid, kennis en input van de schooldirecteuren 
bij nodig is 

3.5 .5 

Ons handelen is erop gericht dat de zorg van schooldirecteuren voor el-
kaar toeneemt 

3.5 .6 

Wij faciliteren effectieve schooloverstijgende communicatie (bijvoor-
beeld met behulp van ICT) 

3.5 .7 

Wij hanteren professionele normen voor de omgang met elkaar 
 

3.3 .6 

Wij stimuleren prestatiegerichte competitie tussen schooldirecteuren (ge-
spiegeld  geformuleerd item) 

2.1 .9 

Totaal nvt  

1= helemaal niet van toepassing ---------  4= helemaal van toepassing 
 
Het meest onderschreven in de schaal ‘Cultuur’ worden leiderschapspraktijken 
die betrekking hebben op het stimuleren van onderling vertrouwen, samenwer-
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king en het realiseren van een gedeelde verantwoordelijkheid. Op de betekenis 
van de score op het gespiegeld geformuleerde item ‘Wij stimuleren prestatiege-
richte competitie tussen schooldirecteuren’ gaan we nader in bij de bespreking 
van de betrouwbaarheidsanalyses.  
 
Tabel  4.14  Leiderschapspraktijken: Modelleren, gemiddelden en standaarddeviaties per item 
Modelleren; creëren van hoge verwachtingen omtrent prestaties en het verschaffen van een ge-
schikt model 
 Gem. S.d. 
Wij behandelen de schooldirecteuren en anderen met respect 3.9 .3 
Wij stralen plezier en energie uit in ons werk als bovenschoolse directie 3.9 .4 
Wij uiten vertrouwen in de capaciteiten van de schooldirecteuren 3.8 .4 
Wij staan voor bepaalde normen van kwaliteit en geven daar uiting aan 3.8 .4 
Wij komen gemaakte afspraken na 3.7 .5 
Wij geven uiting aan onze persoonlijke ideeën omtrent doelen die van 
belang zijn voor de toekomst van de stichting 

3.7 .5 

Wij reageren constructief op feedback op ons eigen functioneren als bo-
venschoolse directie 

3.6 .5 

Wij hebben gevoel voor humor 3.6 .6 
Wij demonstreren een onvermoeibare inzet als het om het welvaren van 
leerlingen gaat 

3.6 .6 

Wij vragen feedback op ons functioneren van de schooldirecteuren 3.5 .6 
Wij durven risico's te nemen 3.3 .6 
Wij demonstreren gedurende besluitvormingsprocessen de waarde van 
een probleemanalyse vanuit meerdere invalshoeken 

3.2 .7 

Wij zorgen dat wij op een of andere manier betrokken zijn bij alle as-
pecten van het werk van de schooldirecteuren 

2.8 .9 

Wij maken duidelijk wat wij verstaan onder ‘excellent werk' 2.8 .9 
Totaal 3.5  

1= helemaal niet van toepassing ---------  4= helemaal van toepassing 
 
In de schaal “Modelleren’ zijn de verschillen tussen gemiddelde scores binnen de 
schaal het grootst. Hoog scoren vooral praktijken die staan voor respect, vitaliteit, 
vertrouwen en kwaliteit. 
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Tabel 4.15 Leiderschapspraktijken: Ondersteunen, gemiddelden en standaarddeviaties per item 
Ondersteuning 
 Gem. S.d. 
Wij luisteren zorgvuldig naar ideeën van schooldirecteuren 3.9 .3 
Wij behandelen schooldirecteuren gelijkwaardig; we voorkomen 
‘vriendjespolitiek' 

3.9 .4 

Wij hanteren een open-deuren-beleid voor de schooldirecteuren; we zijn 
toegankelijk, staan zoveel mogelijk open voor gesprek met de schooldi-
recteuren 

3.9 .3 

Wij nemen de opvattingen van individuele schooldirecteuren serieus 3.8 .4 
Wij uiten onze waardering voor schooldirecteuren die zich extra inzetten 3.7 .5 
Wij zorgen ervoor dat we de schooldirecteuren individueel goed genoeg 
kennen om hun problemen te begrijpen 

3.6 .5 

Wij zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van de specifieke kwalitei-
ten en interesses van de schooldirecteuren 

3.6 .5 

Wij helpen schooldirecteuren bij het verwoorden van hun emoties 3.4 .7 
Wij bouwen op de individuele kwaliteiten van de schooldirecteuren, bij-
voorbeeld als startpunt voor veranderingsprocessen of beleidsvorming 

3.4 .6 

Wij zijn sensitief naar zorgen die schooldirecteuren uiten met betrekking 
tot de snelheid van veranderingen en werkdruk 

3.4 .6 

Wij moedigen schooldirecteuren aan de eigen interesses te verkennen en 
uit te buiten ten gunste van schoolontwikkeling 

3.3 .7 

Totaal 3.6  

1= helemaal niet van toepassing ---------  4= helemaal van toepassing 
Hoog scoren hier uitspraken die staan voor openheid naar de schooldirecteuren 
individueel en als collectief. 
 
Tussen de items van elke schaal was een extra item opgenomen dat beoogde soci-
ale wenselijkheid te meten, zodat daar achteraf eventueel voor gecorrigeerd zou 
kunnen worden.  
Het gaat om de volgende uitspraken: 
 Wij zorgen voor een visie waar iedereen het helemaal mee eens is;  
 Wij geven elke directeur een ruim eigen budget voor persoonlijke professio-

nele ontwikkeling;  
 Wij nemen pas besluiten als alle schooldirecteuren het er helemaal mee eens 

zijn; 
 Wij zorgen dat we altijd aanwezig zijn op kantoor om schooldirecteuren te 

woord te kunnen staan;  
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 Wij maken vooral contact met de schooldirecteuren die het steeds met ons 
eens zijn. 

Er is dus eigenlijk een extra schaal van vijf items bijgekomen. De betrouwbaar-
heden van de zes schalen, inclusief de schaal voor het meten van de tendens om 
sociaal wenselijke antwoorden te geven, zijn gegeven in Tabel 4.16. 
 
Het ‘gespiegeld’ geformuleerde item in de schaal met betrekking tot organisatie-
cultuur (“Wij stimuleren prestatiegerichte competitie tussen schooldirecteuren”) 
heeft een duidelijk lagere gemiddelde score dan de overige items in deze schaal 
(2.07 versus ruim boven de 3 punten voor de andere items).  Zonder dat de ant-
woordcategorieën gespiegeld zijn, heeft het item toch een positieve item-rest cor-
relatie, die echter niet erg hoog is (.21 ten opzichte van een gemiddelde item-rest 
correlatie van .45). Verwijdering van het item zou de betrouwbaarheid van de 
schaal “organisatiecultuur” verhogen tot .82. De positieve item-rest correlatie 
impliceert dat het item enigszins merkwaardig functioneert: wie het hiermee eens 
is, zal ook een tendens vertonen om het met de andere items in deze schaal eens 
te zijn. 
 
Tabel 4.16   Betrouwbaarheden schalen voor leiderschapspraktijken en sociale wenselijkheid 

Schaal N respondenten N items Cronbach’s α 
Visie 155 10 .78 
Stimuleren 155 12 .84 
Cultuur 151 13 .80 
Modelleren 147 15 .80 
Ondersteunen 151 11 .77 
Sociale wenselijkheid 155 5 .40 

1= helemaal niet    4= helemaal van toepassing 
 

De betrouwbaarheden zijn voldoende om somscores te berekenen met uitzonde-
ring van de items voor sociale wenselijkheid. Er is dan ook vanaf gezien om 
hiermee verder te werken. Tabel 4.17 geeft de gemiddelde scores op de schalen 
voor de leiderschapspraktijken. 
 
 
 
 



Interne en externe kwaliteitszorg en de rol van het bovenschools management  
 

 48

 

Tabel  4.17  Gemiddelde scores op de schalen voor leiderschapspraktijken 
 Gemiddelde N1 Standaarddeviatie 
Visie 3,45 176 ,38 
Stimuleren 3,53 176 ,42 
Cultuur 3,46 176 ,33 
Modelleren 3,53 176 ,29 
Ondersteunen 3,62 176 ,29 

 
Op alle vijf schalen wordt gemiddeld hoog gescoord en de gemiddelde scores op 
de schalen ontlopen elkaar weinig; de bovenschoolse managers onderschrijven de 
genoemde leiderschapspraktijken gemiddeld in gelijke mate/of geen van de lei-
derschapspraktijken springt er duidelijk uit.  
 
In de onderzoeksaanvraag werd reeds de verwachting uitgesproken dat de schalen 
voor leiderschapspraktijken vrij hoog zouden correleren. Dat is inderdaad het ge-
val (zie Tabel 4.18).  Het zou dus kunnen zijn dat er ten onrechte onderscheid 
wordt gemaakt tussen de vijf leiderschapspraktijken en dat er slechts sprake is 
van één onderliggende dimensie.  In dat geval zou één factor de samenhang tus-
sen de vijf schalen voldoende moeten kunnen verklaren. Een één-factor model le-
vert echter een onvoldoende passing op de waargenomen correlaties (χ2 = 15.15, 
df = 5, p = .01, NFI = .96, RMSEA = .11 met een 90% betrouwbaarheidsinterval 
tussen .05 en .18).  Volgens Browne & Cudeck (1993) zijn waarden van de root 
mean square error of approximation boven de .08 ontoelaatbaar, dat wil zeggen 
dat zij zouden moeten leiden tot verwerping van het getoetste model. Het is dus 
hoogst onwaarschijnlijk dat één onderliggende dimensie de correlaties tussen de 
schalen kan verklaren. Dat betekent dat de vijf onderscheiden leiderschapspraktij-
ken naast een gemeenschappelijke component ook specifieke elementen hebben. 

                                                      
1 Het aantal personen waarvoor een totaalscore per schaal kon worden berekend is substantieel 
groter dan het aantal respondenten waarop de betrouwbaarheidsanalyses is gebaseerd.  Dat 
komt omdat bij de betrouwbaarheidsanalyses is gewerkt met zogenaamde listwise deletion, i.e., 
elke respondent die één of meer items niet heeft ingevuld, wordt niet meegenomen in de analy-
se.  Bij het berekenen van totaalscores per schaal is daarentegen ook een score bepaald voor ie-
dereen die minstens de helft van het totaal aantal items in een schaal heeft ingevuld.  Dit is 
gedaan met behulp van extrapolatie. 
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Tabel 4.18   Correlaties tussen de schalen voor leiderschapspraktijken 

 Visie Stimuleren Cultuur Modelleren Ondersteunen 
Visie 1     
Stimuleren .63 1    
Cultuur .48 .62 1   
Modelleren .52 .60 .67 1  
Ondersteunen .40 .56 .58 .67 1 

Noot. Alle correlaties significant op p < .001 
 
 
4.4  Samenhangen tussen rolopvattingen en praktijken 
 
De vraag naar de preferenties van bovenschoolse directies voor bepaalde rolop-
vattingen is -zoals eerder vermeld- vormgegeven door respondenten te verzoeken 
40 punten te verdelen over de acht voornoemde rolopvattingen. Ofschoon dit een 
gewogen rangordening oplevert, brengt deze methode lineaire afhankelijkheid 
met zich mee. Immers, weet men zeven van de acht scores dan is de achtste per 
definitie bekend. Dit levert een probleem op bij de toepassing van statistische 
technieken, die uitgaan van onafhankelijkheid van waarnemingen. Er wordt als 
het ware een vrijheidsgraad gemist. Dit betekent dat een confirmatieve factorana-
lyse bijvoorbeeld problematisch is. Er is daarom voor de volgende redenering en 
analyse gekozen. De theorie omtrent gedragsmatige complexiteit van managers 
(Denison, Hooijberg, & Quinn, 1995) voorspelt dat zij efficiënter zijn naarmate 
zij flexibeler optreden. Dat zou dus betekenen dat bovenschoolse directies die aan 
de verschillende rolopvattingen ongeveer evenveel waarde toekennen, kwalitatief 
betere managers zijn. Directies die bijvoorbeeld slechts aan één rolopvatting 
waarde hechten, zullen volgens deze theorie tamelijk rigide zijn en slechts over 
een beperkt gedragsrepertoire beschikken, hetgeen de kwaliteit van hun leiding-
gevend handelen niet ten goede zal komen. 
 
Een eenvoudige maat voor het onderschrijven van gedragsmatige complexiteit is 
het omgekeerde van de variantie in de acht scores op de vragen omtrent rolopvat-
tingen. Geeft de respondent bijvoorbeeld aan elke rolopvatting vijf punten, dan is 
dat maximale gedragsmatige complexiteit, terwijl de variantie in dat geval nul is. 
De maximale variantie wordt bereikt als alle 40 punten aan één rolopvatting wor-



Interne en externe kwaliteitszorg en de rol van het bovenschools management  
 

 50

den toebedeeld. Aangenomen wordt dat efficiënt leiderschap zich zal vertalen in 
flexibele leiderschapspraktijken. Dat impliceert dus een negatief verband tussen 
de variantie van rolopvattingen en de scores op de schalen voor de leiderschaps-
praktijken. Er worden dus negatieve correlaties verwacht tussen deze schalen en 
de variantie in de vragen omtrent de rolopvattingen. Tabel 4.19 laat echter zien 
dat deze hypothese verworpen dient te worden. Voor zover er significante correla-
ties tussen de variantie van rolopvattingen en de scores op de schalen voor de lei-
derschapspraktijken zijn, zijn die omgekeerd aan de verwachte richting, i.e., 
positief in plaats van negatief. De correlaties zijn weliswaar niet hoog maar wel 
duidelijk in omgekeerde richting dan verwacht. De theorie omtrent gedragsmatige 
complexiteit en efficiëntie van het leiderschap van bovenschoolse directies wordt 
vooralsnog niet door deze data ondersteund. 
 
Tabel 4.19 Correlaties tussen leiderschapspraktijken en variantie van rolopvattingen 
Leiderschapspraktijk Variantie van rolopvattingen 
Visie .19* 
Stimuleren .19* 
Cultuur .14 
Modelleren .19* 
Ondersteunen .14 

Noot. *: correlatie significant bij p < .05 
 
Verondersteld wordt ook dat bepaalde rolopvattingen zullen samenhangen met 
specifieke leiderschapspraktijken. De acht rollen vertegenwoordigen vier stu-
ringsperspectieven: bedrijfsmatige sturing, resultaatgerichte sturing, culturele stu-
ring, innovatieve sturing. De vijf leiderschapspraktijken vallen samen onder drie 
noemers: richting geven (visie), ontwikkelen van mensen (stimuleren, modelleren 
en ondersteunen) en herontwerpen van organisaties (cultuur).  
Het is aannemelijk dat naarmate er in bovenschoolse directies meer sprake is van 
innovatieve sturing (innovator, bemiddelaar/onderhandelaar), er ook relatief meer 
richting gegeven wordt als leiderschapspraktijk (visie). Verder zou verondersteld 
kunnen worden dat sturing vanuit het human-relationsmodel (stimulator-
facilitator en mentor) vooral samenhangt met het ontwikkelen van mensen (sti-
muleren, modelleren en ondersteunen). Bedrijfsgerichte en resultaatgerichte stu-
ring zou vooral met het herontwerpen van de organisatie (d.i. de schaal cultuur)  
kunnen samenhangen. 
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Tabel 4.20 geeft de correlaties tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken. 
Ten eerste zijn de correlaties, ook als zij statistisch significant zijn, niet hoog. Ten 
tweede is er geen duidelijk patroon te ontwaren. De rolopvatting producent-
ondernemer hangt als enige positief samen met drie leiderschapspraktijken, i.e., 
visie, cultuur en modelleren. De overige correlaties zijn negatief, dat wil zeggen 
hoe sterker de rolopvatting wordt onderschreven, hoe lager er wordt gescoord op 
de betreffende leiderschapspraktijk. 
 
Tabel 4.20   Correlaties tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken 

  Leiderschapspraktijk 
Spearman’s 
ρ 

Rolopvatting Visie Stimu-
leren 

Cultuur Modelleren Onder- 
steunen 

 Bestuurder-regisseur  .13  .07 .07  .12  .12 
 Producent-

ondernemer 
 .25*  .12 .15*  .17*  .07 

 Controleur-monitor  .13   .09 .05  .01  .08 
 Coördinator -.21* -.20* -.04 -.12 -.08 
 Stimulator/facilitator -.12 -.03 -.16* -.08 -.19* 
 Mentor -.24* -.12 -.07 -.16* -.11 
 Innovator  .11   .05 -.07 -.06 -.06 
 Bemiddelaar 

/onderhandelaar 
-.15 -.12 -.07 -.11 -.00 

Noot.*: Correlatie significant, p<.05 
 
Slechts één van de veronderstelde samenhangen wordt gevonden. De voorkeur 
voor de rolopvatting producent-ondernemer (uit het rationele-doelmodel) hangt in 
de verwachte richting samen met de leiderschapspraktijk ‘cultuur’en daarnaast 
ook met twee andere leiderschapspraktijken, i.e., visie en modelleren. Verder 
blijken de gevonden samenhangen laag en vertonen geen duidelijk patroon. Bo-
vendien zijn de meeste correlaties negatief, dat wil zeggen hoe sterker de rolop-
vatting wordt onderschreven, hoe lager er wordt gescoord op de betreffende 
leiderschapspraktijk. Er is dus geen sprake van een duidelijke en interpreteerbare 
samenhang tussen leiderschapsrollen en –praktijken. 
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4.5 Rolopvattingen, leiderschapspraktijken en achtergrond- 
 kenmerken 
 
Naast de vragen over rolopvattingen en leiderschapspraktijken is ook gevraagd 
naar enkele kenmerken van de bovenschoolse managers en de context waarbinnen 
zij werken. Hangen deze achtergrondkenmerken ook samen met rolopvattingen en 
leiderschapspraktijken? We hebben dat onderzocht voor de vijf eerder beschreven 
kenmerken: bestuursvormen, organisatie, denominatie, grootte van het bestuur, en 
diversiteit van scholen die onder het bestuur ressorteren. 
 
Bestuursvormen 
Uit een analyse van de gemiddelde scores op de vragen met betrekking tot rolop-
vattingen blijkt dat er geen verschillen bestaan tussen de bestuursvormen. De ge-
middelde scores voor twee leiderschapspraktijken, te weten modelleren en 
ondersteunen, blijken wel samen te hangen met bestuursvorm (zie tabel 4.21). 
Andere bestuursvormen dan verenigingen, stichtingen en besturen scoren lager op 
modelleren (F(3,152)=4.25, p=.006) en op ondersteunen (F(3,152)=6.37, p<.001). 
Omdat niet duidelijk is om welke bestuursvormen het hier gaat, is dit resultaat 
lastig te interpreteren. 
 
Tabel 4.21   Gemiddelde scores leiderschapspraktijken per bestuursvorm 

 Visie Stimuleren Cultuur Modelleren Ondersteunen 
 1 Vereniging 3,35 3,56 3,51 3,57 3,72 
  2 Stichting 3,50 3,54 3,46 3,56 3,62 
  3 Bestuur 3,49 3,55 3,50 3,41 3,61 
  4 Anders 3,33 3,23 3,26 3,25 3,26 
  Totaal 3,45 3,53 3,46 3,53 3,62 

Denominatie en rolopvattingen en leiderschapspraktijken 
 
In paragraaf 4.1 lieten we zien dat bovenschoolse directies die alleen algemeen 
bijzondere of rooms-katholieke scholen beheren vrijwel altijd in een stichting zijn 
georganiseerd. Directies van protestants-christelijke scholen zijn meestal georga-
niseerd in de vorm van een vereniging en minder in de vorm van een stichting. 
Directies van openbare scholen opereren in het algemeen in een stichting of als 



Survey: Resultaten  
 

 53 

                                                     

bestuur. De directies van bovenschoolse organisaties, waarin scholen van ver-
schillende denominatie voorkomen, werken in het algemeen binnen een stichting.  
Omdat de categorieën Reformatorisch, Islamitisch en Overig zo weinig voorko-
men, zijn deze voor de volgende analyses samengenomen. Wat rolopvattingen be-
treft zijn er geen verschillen tussen de denominaties, wat betreft 
leiderschapspraktijken is er alleen voor de ondersteunende praktijk een verschil 
(F(6,150)=2.21, p=.045). Geen van de paarsgewijze verschillen is echter significant, 
dus is dit effect niet duidelijk interpreteerbaar. 
 
Grootte van het bestuur2 en rolopvattingen en leiderschapspraktijken 
Zoals te verwachten valt, hangt het aantal bezoldigde bovenschoolse directieleden 
in een vereniging, stichting of bestuur, positief samen met het aantal BRIN-
nummers, dat onder de organisatie ressorteert. De rangordecorrelatie (Spearman’s 
ρ) bedraagt .36 (p<.001). De grootte van de bovenschoolse organisatie hangt ne-
gatief samen met de rolopvattingen ‘coördinator’ en ‘mentor’. Wat betreft de co-
ordinatorrol geldt dat voor beide operationalisaties van de grootte van de 
organisatie (Spearman’s ρ voor respectievelijk aantallen directieleden en BRIN-
nummers -.16, p=.04, en -.19, p=.03). Voor de mentorrol is er alleen een negatie-
ve samenhang met het aantal directieleden (Spearman’s ρ=-.23, p=.003). Blijk-
baar verhouden deze rolopvattingen zich slecht met grote organisaties.  
In tegenstelling tot de verwachting bestaat er een gematigde, positieve correlatie 
tussen het aantal directieleden in de organisatie en de variantie van rolopvattingen 
(Spearman’s ρ=.18, p=.025). Als er in grotere directies meer diversiteit in rolop-
vattingen zou bestaan, wordt er immers een negatieve correlatie tussen beide ver-
wacht. Hoe diverser de rolopvattingen, hoe minder variantie. Bij grotere directies 
is dus geen sprake van een grotere diversiteit aan rollen. 
Wat betreft leiderschapspraktijken bestaan er significant negatieve correlaties tus-
sen modelleren en ondersteunen enerzijds en grootte van de organisatie ander-
zijds. Dat geldt zowel voor het aantal BRIN-nummers dat onder de organisatie 
ressorteert (Spearman’s ρ is respectievelijk -.25 en -.31 voor modelleren en on-
dersteunen) als voor het aantal directieleden in de organisatie (Spearman’s ρ is 
respectievelijk -.18 en -.16 voor modelleren en ondersteunen). Deze resultaten 

 
2 Bij het interpreteren van de samenhangen tussen rolopvattingen en leiderschapspraktijken met 
de grootte van het bestuur moet bedacht worden dat in dit onderzoek kleine stichtingen (een- en 
tweepitters) buiten beschouwing blijven.  
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zijn in strijd met de veronderstelling dat grotere directies meer rolopvattingen en 
leiderschapspraktijken zouden onderschrijven.  
Organisatie van het bovenschools management en rolopvattingen en leider-
schapspraktijken 
Er is tevens gevraagd in hoeverre het bovenschools management hiërarchisch, dat 
wil zeggen met één eindverantwoordelijk directeur, dan wel collegiaal, i.e., in een 
team is georganiseerd. In collegiale teams blijken bovenschoolse managers de 
mentorrol minder belangrijk te vinden dan in hiërarchisch georganiseerde direc-
ties (M=2.81 versus M=3.63, F(1,160)=5.05, p=.026). Dit is ook wel plausibel, een 
rol als mentor suggereert een zekere hiërarchische verhouding. Wat betreft leider-
schapspraktijken zijn er geen verschillen tussen deze beide typen directies. 
 
Diversiteit en rolopvattingen en leiderschapspraktijken 
Rolopvattingen en leiderschapspraktijken zijn ten slotte in verband gebracht met 
de diversiteit van de schooltypen die onder het bovenschools management ressor-
teren. Er is onderscheid gemaakt tussen organisaties die uitsluitend bestaan uit 
scholen voor regulier basisonderwijs en organisaties die meerdere schooltypen 
omvatten, zoals scholen voor speciaal onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs 
en praktijkscholen. Het enige verschil dat kon worden vastgesteld betrof de coör-
dinatorrol. Bovenschoolse managers van organisaties die meerdere schooltypen 
omvatten, hechten gemiddeld minder waarde aan de rolopvatting coördinator dan 
bovenschoolse managers van organisaties die uitsluitend bestaan uit reguliere ba-
sisscholen (M=3.52 versus 4.38, F(1,160)=7.15, p=.008). 
 
 
4.6  De van rol van het bovenschools management bij kwaliteitszorg 
 
Ten slotte is de respondenten gevraagd hoe bovenschoolse managers zich ‘be-
moeien’ of willen gaan bemoeien met kwaliteitszorg in de scholen. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de relatie tussen het bovenschools manage-
ment en de scholen die onder dat management vallen, de relatie tussen het boven-
schools management en individuele scholen, de relatie tussen het bovenschools 
management en de inspectie, en het spanningsveld tussen interne en externe kwa-
liteitszorg. 
 



Survey: Resultaten  
 

 55 

De bovenschoolse directie en kwaliteitszorg op de scholen 
In hoeverre is sprake van bovenschoolse afstemming bij het werken aan kwali-
teitszorg op de afzonderlijke scholen?  
Tabel 4.22   Het werken met een op bovenschools niveau gestandaardiseerd format voor  
    kwaliteitszorg 
Werkt uw stichting met een gestandaardiseerde format voor 
kwaliteitszorg binnen de scholen 

% N 

Nee, (voorlopig) niet  4.5   7 
Nee, nog niet, maar we zijn hierover in overleg 19.7  31 
Ja, we zijn hier net mee begonnen 37.6  59 
Ja, we werken al enige tijd zo 38.2  60 
Totaal 100.0 157 

 
Ongeveer een kwart van de bovenschoolse directies werkt nog niet met een ge-
standaardiseerd format voor kwaliteitszorg binnen de scholen, 37.6% is daar net 
mee begonnen en 38.2% werkt al enige tijd aan het standaardiseren van de kwali-
teitszorg op de scholen die deel uitmaken van het bestuur. Daarbij gaat het bij-
voorbeeld om het gebruik van identieke instrumenten in de scholen of om 
onderlinge afstemming van de kwaliteitscyclus.  
 
Tabel 4.23   Het verzamelen van kwaliteitszorggegevens van de scholen voor bovenschoolse 
 vergelijking 
Verzamelt uw stichting de kwaliteitszorggegevens van de scholen  
voor bovenschoolse vergelijking? 

% N 

Nee, (voorlopig) niet  7.0 11 
Nee, nog niet, maar we zijn hierover in overleg 35.0 55 
Ja, we zijn hier net mee begonnen 43.9 69 
Ja, we werken al enige tijd zo 14.0 22 
Totaal 100.0 157 

  
Het gebruik van kwaliteitszorg voor bovenschoolse vergelijking vindt plaats bij 
ruim de helft van de respondenten, maar deze ontwikkeling staat bij het meren-
deel van hen nog in de kinderschoenen, 14.0% heeft daar al enige tijd aan ge-
werkt, 43.9% is hier net mee begonnen. Bij 35% van de respondenten staat het 
gebruik van kwaliteitszorggegevens van de scholen voor bovenschoolse vergelij-
king op de agenda.  
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Tabel 4.24  Het archiveren van de kwaliteitszorggegevens van de scholen door de stichting 
Archiveert uw stichting de kwaliteitszorggegevens van de scholen? % N 
Nee, (voorlopig) niet 7.7 12 
Nee, nog niet, maar we zijn hierover in overleg 30.1 47 
Ja, we zijn hier net mee begonnen 41.7 65 
Ja, we werken al enige tijd zo 20.5 32 
Totaal 100.0 156 

 
Het archiveren van de kwaliteitszorggegevens van de scholen wordt door ruim 
60% van de bovenschoolse managers gedaan; 20.5% heeft hiermee al ervaring, 
41.7% is net begonnen met het systematisch verzamelen en opslaan van deze ge-
gevens.  
In 30.1% van de gevallen is overleg gaande met de scholen over het bovenschools 
archiveren van deze gegevens en 7.7% van de respondenten geeft aan dat dit bij 
hen (nog) niet gebeurt.  
 
Scholen, het bovenschools management  en kwaliteitszorg 
Hoe is de communicatie tussen scholen en het bovenschools management waar 
het gaat om kwaliteitszorg? 
 
Tabel 4.25   Bilaterale besprekingen tussen schooldirecteuren en bovenschoolse directie  over 
 de kwaliteitszorggegevens van de scholen  
Vinden in uw stichting bilaterale besprekingen plaats tussen schooldirecteuren 
en bovenschoolse directie over de kwaliteitszorggegevens van de scholen? 

% N 

Nee, niet/nooit  3.2    5 
Incidenteel 25.5   40 
Systematisch 66.2 104 
Anders, nl  4.5     8 
Totaal  100.0 157 

 
Bespreking van de kwaliteitszorggegevens van de scholen tussen schooldirecteu-
ren en het bovenschools management vindt systematisch plaats bij tweederde van 
de respondenten. Bij een kwart gebeurt dat incidenteel. Bij 3.2% worden de kwa-
liteitszorggegevens van scholen niet met de bovenschools manager besproken.  
Het collectief bespreken van die gegevens met de directeuren is minder inge-
voerd, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
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Tabel 4.26  Bovenschoolse collectieve besprekingen met de schooldirecteuren over de  
 kwaliteitszorggegevens van de scholen 
Vinden in uw stichting bovenschoolse collectieve besprekingen plaats tussen 
schooldirecteuren over de kwaliteitszorggegevens van de scholen? 

% N 

Nee, niet/nooit  9.0 14 
Incidenteel 51.6 80 
Systematisch 35.5 55 
Anders, nl  3.9 6 
Totaal  100.0 155 

 
Collectieve bespreking van de kwaliteitszorggegevens van de scholen met de 
schooldirecteuren vindt op 35.5% van de scholen systematisch plaats. Bij 51.6% 
van de respondenten gebeurt dat alleen incidenteel, bij 9.0% nooit. Een respon-
dent geeft aan dat directeuren de gegevens aan elkaar presenteren nadat ze eerst 
met het bovenschools management zijn doorgenomen, een ander geeft aan dat de 
ervaringen in het gebruik en de uitkomsten van de instrumenten met elkaar wor-
den uitgewisseld in een driejaarscyclus. Een derde meldt dat het nog niet gebrui-
kelijk is de gegevens van de ene school ter beschikking te stellen aan de andere 
scholen maar dat men daar wel naar toe wil.  
Het bovenschools management en externe verantwoording 
Ten slotte de relatie tussen het bovenschools management en de onderwijsinspec-
tie rondom de kwaliteitszorg op de scholen.  
 
Tabel 4.27  Gesprekken met de onderwijsinspectie over het thema kwaliteitszorg op de scholen 
Vinden er vanuit uw stichting gesprekken plaats met de onderwijsinspectie 
over het thema kwaliteitszorg? 

% N 

Nee, niet/nooit  1.9   3 
Incidenteel 56.1 88 
Systematisch 40.1 63 
Anders, nl  1.9  3 
Totaal 100.0 157 

 
Er zijn bijna geen bovenschoolse managers die niet/nooit met de inspectie praten 
over het thema kwaliteitszorg op hun scholen. Bij ruim de helft van hen (56.1%) 
vinden zulke gesprekken incidenteel plaats, bij 40.1% wordt daar met de inspectie 
systematisch aandacht aan besteed.  
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Tabel 4.28  Gesprekken met de onderwijsinspectie over de rol van de bovenschoolse directie 
 bij kwaliteitszorg 
Vinden er vanuit uw stichting gesprekken plaats met de onderwijsinspectie 
over de rol van de bovenschoolse directie bij kwaliteitszorg? 

% N 

Nee, niet/nooit 12.7 20 
Incidenteel 58.0 91 
Systematisch 27.4 43 
Anders, nl  1.9  3 
Totaal 100.0 157 

 
De rol van de bovenschoolse directie bij kwaliteitszorg wordt systematisch be-
sproken bij 27.4% van de respondenten, bij 58% gebeurt dat incidenteel en bij 
12.7% wordt daar nooit met de onderwijsinspectie over gesproken.  
 
Interne en externe kwaliteitszorg 
Ten slotte is de bovenschoolse managers gevraagd of in hun ogen externe en in-
terne kwaliteitszorg op gespannen voet met elkaar staan. Dat sprake kan zijn van 
een spanningsveld tussen een verantwoordingsperspectief en een verbeteringsper-
spectief, is voorstelbaar. Gegevens gericht op externe verantwoording zullen im-
mers zo positief mogelijk gepresenteerd worden. Wanneer echter het doel intern 
gericht is op monitoring van ingevoerde vernieuwingen, is het zaak juist zo open 
en kritisch mogelijk te zijn. Het inzetten van dezelfde gegevens op beide manie-
ren zou daarmee kunnen leiden tot discrepanties. Herkennen de bovenschoolse 
managers het spanningsveld tussen het verantwoordingsperspectief  en het verbe-
teringsperspectief in de praktijken rondom kwaliteitszorg en kennen zij zichzelf 
een rol toe in het verminderen ervan voor de scholen? 
 
Tabel 4.29  Het vóórkomen van een spanningsveld tussen het verantwoordingsperspectief en 
 het verbeteringsperspectief in de praktijken rondom kwaliteitszorg 
Herkent u een spanningsveld tussen het verantwoordingsperspectief en het 
verbeteringsperspectief in de praktijken rondom kwaliteitszorg binnen uw 
stichting? 

% N 

Nee, helemaal niet 18.4 29 
Nee, maar we denken dat dit wel gaat spelen 10.1 16 
Ja, enigszins 51.9 82 
Ja, zeker 19.6 31 
Totaal 100.0 158 
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Ruim 70% signaleert dat er sprake is van zo’n spanningsveld en nog eens 10.1% 
verwacht dat interne en externe kwaliteitszorg met elkaar op gespannen voet kun-
nen komen te staan; 18.4% verwacht geen problemen op dit punt.  
 
Tabel 4.30 Actief meedenken van het bovenschools management bij het verminderen van het 
 spanningsveld tussen interne en externe kwaliteitszorg 
Denkt de bovenschoolse directie van uw stichting actief mee in het verkleinen 
of verminderen van dit spanningsveld voor de scholen? 

% N 

Nee, (voorlopig) niet  4.5  5 
Nee, maar we zijn het wel van plan  6.3  7 
Ja, enigszins 64.3 72 
Ja, heel erg 25.0 28 
Totaal 100.0 112 

  
Van diegenen die een dergelijk spanningsveld signaleren, is 90% in meer of min-
dere mate actief bezig met het zoeken naar manieren om dit spanningsveld voor 
de scholen te verminderen; 6.3% is dit van plan en 4.5% doet daar als boven-
schools management (voorlopig) niets aan. 
 
 
4.7  Aandacht voor kwaliteitszorg en rolopvattingen en  
 leiderschapspraktijken 
 
Zeven van de hiervoor besproken vragen in de enquête betreffen de rol van het 
bovenschools management bij kwaliteitszorg. Het betrof onder andere standaardi-
sering van de kwaliteitszorg, bovenschoolse vergelijking van gegevens betreffen 
de kwaliteitszorg, archivering van dergelijke gegevens, besprekingen tussen bo-
venschoolse managers en schooldirecteuren alsmede tussen schooldirecteuren on-
derling over deze gegevens, en betrokkenheid van de onderwijsinspectie bij 
kwaliteitszorg. Eerst is nagegaan of deze zeven items een schaal vormen, zodat 
een totaalscore berekend kan worden. Op die manier hoeven er geen analyses op 
itemniveau uitgevoerd te worden. Daarmee wordt enige datareductie verkregen en 
kan kanskapitalisatie gedeeltelijk worden vermeden. De betrouwbaarheid is rede-
lijk (Cronbach’s α=.67) en voldoende om een somscore te kunnen berekenen. De-
ze score kan worden opgevat als een indicatie voor de mate van aandacht voor 
kwaliteitszorg. De somscore kan voor 141 respondenten worden berekend. Zij is 



Interne en externe kwaliteitszorg en de rol van het bovenschools management  
 

 60

redelijk normaal verdeeld met een gemiddelde waarde van 21.28, een minimum 
van 13 en een maximumscore ter waarde van 28. De correlaties tussen de kwali-
teitszorgscore en rolopvattingen en leiderschapspraktijken staan in tabel 4.31. 
 
Tabel 4.31  Correlaties tussen rolopvattingen, leiderschapspraktijken en aandacht voor kwali-
 teitszorg 
Correlaties met aandacht voor kwaliteitszorg 
Rolopvatting   Leiderschapspraktijk  
Bestuurder .11  Visie .33** 
Producent    .17*  Stimuleren .32** 
Controleur .04  Cultuur .20* 
Coördinator .00  Modelleren .27** 
Stimulator -.05  Ondersteunen .18* 
Mentor -.25**   
Innovator .09   
Bemiddelaar -.20*   

Noot *: p<.05; **: p<.01 
 
Er bestaat een positieve samenhang tussen de rolopvatting producent-ondernemer 
(uit het rationele doel model) en aandacht voor kwaliteitszorg terwijl de correla-
ties met de rolopvattingen mentor (human-relationsmodel) en bemiddelaar-
onderhandelaar (open-systeemmodel) negatief zijn. Verder blijkt aandacht voor 
kwaliteitszorg positief te correleren met alle vijf de onderscheiden leiderschaps-
praktijken. 
De laatste twee vragen over de rol van het bovenschools management bij kwali-
teitszorg betreffen het spanningsveld tussen het zogenoemde verantwoordingsper-
spectief en het zogenoemde verbeteringsperspectief in de kwaliteitszorg. Ten 
eerste is gevraagd of respondenten dit spanningsveld herkennen; ten tweede is 
gevraagd of de bovenschoolse directie actief is in het trachten te verkleinen van 
dit spanningsveld. Er zijn enkele verbanden tussen de antwoorden op deze vragen 
en de voorkeur voor bepaalde rolopvattingen en leiderschapspraktijken. Degenen 
die zeggen het spanningsveld zeker te herkennen, scoren significant hoger op de 
leiderschapspraktijk “stimuleren” dan degenen die het antwoordalternatief “Nee, 
maar we denken dat dit wel gaat spelen” kiezen (M=3.66 versus 3.35, p=.05). 
Overigens scoren zij die kiezen voor het alternatief “Nee, zeker niet” ongeveer 
even hoog op ‘stimuleren’ als de respondenten die “Ja zeker” kiezen, dus is het de 
vraag welke betekenis er aan dit resultaat gehecht moet worden (zie tabel 4.32).  
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Tabel 4.32 Leiderschapspraktijk ‘stimuleren’ en spanningsveld verantwoordingsperspectief en 
     verbeteringsperspectief 
Er wordt in de discussie over kwaliteitszorg over 
een spanningsveld tussen het verantwoordingper-
spectief en het verbeteringsperspectief. Herkent u 
dit spanningsveld in de praktijken rondom kwali-
teitszorg binnen uw stichting? 

 
 
 
 
Leiderschapspraktijk stimuleren 

  Gemiddelde Standaard-
deviatie 

N 

nee, helemaal niet 3,63 ,28 29 
nee, maar we denken dat dit wel gaat spelen 3,35 ,41 16 
ja, enigszins 3,50 ,40 82 
ja zeker 3,66 ,25 31 

 

Totaal 3,54 ,37 158 

 
Tussen de respondenten die aangeven zeer actief te zijn met betrekking tot het 
verkleinen van het genoemde spanningsveld (“ja, heel erg”) en zij die aangeven 
“enigszins” actief te zijn op dit gebied, bestaat een verschil wat betreft de rolop-
vatting stimulator-facilitator. De eerste groep scoort hierop significant lager dan 
de andere groep (M=5.43 versus 6.72, p=.05). Ondanks dat de groep die het ant-
woord “nee, maar we zijn het wel van plan” kiest, nog hoger scoort (M=7.14), 
verschilt deze niet significant met de laagst scorende groep als gevolg van het ge-
ringe aantal respondenten die dit antwoord koos (N=7).  
Tenslotte zijn er significante verschillen wat betreft de gemiddelde scores op de 
leiderschapspraktijken “visie” en “modelleren” afhankelijk van het gegeven ant-
woord op de vraag naar activiteit, gericht op het verkleinen van het spanningsveld 
in de kwaliteitszorg (F(3,108)=3.40 respectievelijk 2.69, p=.020 respectievelijk 
0.50). Respondenten die “ja, heel erg” antwoorden, scoren significant hoger op 
“visie” dan zij die “nee, maar we zijn het wel van plan” kiezen (M=3.60 versus 
3.20, p=.05). De overige paarsgewijze verschillen zijn niet significant  (zie Tabel 
4.33). 
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Tabel 4.33  Visie, modelleren en spanningsveld verantwoordingsperspectief en verbeterings
    perspectief 
 Denkt de bovenschoolse directie  
van uw stichting actief mee in het  
verkleinen of verminderen van dit 
spanningsveld voor de scholen? Modelleren Visie 

 Gem. S.d. N Gem. S.d. N 
1  nee, (voorlopig) niet 3,37 ,28 5 3,32 ,38 5 
2 nee, maar we zijn het wel 
 van plan 

3,30 ,45 7 3,20 ,48 7 

3  ja, enigszins 3,56 ,25 72 3,44 ,32 72 
4  ja, heel erg 3,60 ,31 28 3,60 ,35 28 

 

 
Totaal 

 
3,54 

 
,29 

 
112 

 
3,46 

 
,35 

 
112 

 
Nog afgezien van het feit dat de laatst gevonden verschillen moeilijk interpreteer-
baar zijn, moet er terdege rekening mee worden gehouden dat zij in werkelijkheid 
op toeval berusten. Er zijn vele analyses gedaan, waarbij de overschrijdingskans 
voor de statistische toets niet is aangepast. 
 
 
4.8   Aandacht voor kwaliteitszorg en kenmerken van het boven
  schools management 
 
Als laatste stap in de analyses van de vragenlijstgegevens is nagegaan in hoeverre 
aandacht voor kwaliteitszorg samenhangt met de vijf onderscheiden kenmerken 
van het bestuur/bovenschools management: organisatie, bestuursvorm, denomina-
tie, grootte (middelgroot en groot) en diversiteit. Er bleken geen significante ver-
schillen in aandacht voor kwaliteitszorg.  
Ook zijn er geen verschillen naar achtergrondkenmerken op de twee vragen die te 
maken hebben met het spanningsveld tussen het verantwoordingsperspectief en 
het verbeteringsperspectief, met één uitzondering. Binnen besturen die niet alleen 
PO-scholen, maar ook andere scholen onder hun beheer hebben, denken boven-
schoolse managers vaker actief mee over het verkleinen of verminderen van dit 
spanningsveld dan bij ‘PO-besturen’.   
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De samenvatting van de resultaten van deze deelstudie is opgenomen in deel 3 
van deze rapportage.  
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1 Inleiding
 
 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Doel van deze tweede deelstudie is inzicht te bieden in de betekenis van interne 
en externe kwaliteitszorg voor schoolontwikkeling in het basisonderwijs. 
Belangrijke aspecten van interne kwaliteitszorg zijn: systematisch vaststellen van 
de eigen kwaliteit op verschillende niveaus, verantwoording afleggen naar 
belanghebbenden, en het verzamelen en rapporteren van data met het oog op 
verbetering van de eigen onderwijskwaliteit. Ook het formuleren van duidelijke 
doelen en het vaststellen van plannen voor het realiseren en evalueren daarvan 
maken deel uit van een systeem van kwaliteitszorg. Een goed systeem van 
kwaliteitszorg betekent voor scholen dat zij een overzicht krijgen over die 
gebieden waarin zij zich verder zouden moeten of kunnen ontwikkelen. Het 
betekent ook dat veranderingsprocessen transparant worden en minder ‘van 
bovenaf’ maar juist meer ‘van binnenuit’ kunnen worden uitgevoerd. 
Transformatief leiderschap, zoals besproken in het survey-onderzoek in deel 1 
van dit rapport, is gebaat bij een goede kwaliteitszorg precies om die twee 
redenen: het maakt duidelijk welke ontwikkelingen (transformaties) nodig zijn in 
de school, en biedt de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor die 
schoolontwikkeling (gedeeltelijk) over te dragen aan (te transponeren naar) 
anderen dan de directie of het bovenschools management. 
 
Externe kwaliteitsbewaking in scholen gebeurt met name door de Inspectie van 
het Onderwijs. Interne kwaliteitszorg krijgt momenteel een steeds belangrijker rol 
in het extern toezicht. In het verslagjaar 2003 constateerde de inspectie dat de 
ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het onderwijs achterblijft bij 
ontwikkelingen op andere gebieden en dat kwaliteitszorg als zelfregulerend 
mechanisme op de meeste scholen nog in onvoldoende mate voorkomt. Inmiddels 
is het 2007 en zijn er vanzelfsprekend zowel scholen die al vergevorderd zijn in 
hun kwaliteitsbeleid, als scholen die daarbij nog achterblijven. Met name op zeer 
zwakke scholen, constateert de onderwijsinspectie, wordt over het algemeen niet 
systematisch gekeken naar de kwaliteit van het eigen onderwijs en blijven 
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maatregelen om de kwaliteit te verbeteren veelal achterwege. Eenpitters zijn 
meestal minder ver in bijvoorbeeld het formuleren van streefdoelen en concrete 
maatregelen om sterke punten de behouden en verbeteringen te realiseren. Terwijl 
grotere scholen én scholen die horen bij een groter bestuur over het algemeen 
verder zijn in kwaliteitszorg, doordat zij meer deskundigheid, tijd, ondersteuning 
en samenwerkingsmogelijkheden ter beschikking hebben (Inspectie, 2007: 135-
136). 
 
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 
 
Er is via inventariserend onderzoek inmiddels wel enig zicht op wat scholen doen 
aan kwaliteitszorg en welke instrumenten zij daarbij gebruiken (Van Petegem & 
Vanhoof, 2004), maar er is minder zicht op wijze waarop deze gegevens worden 
ingezet voor schoolontwikkeling. Onderzoek van Blok e.a. (2006) laat zien dat de 
benutting van feedback voor schoolontwikkeling sterk afhangt van de 
veranderingscapaciteit van scholen. Over de wijze waarop scholen hun 
veranderingen aanpakken, is nog niet zoveel bekend, maar juist ook de aanpak 
van veranderingen, zo blijkt uit organisatieonderzoek (Boonstra, 2004), kan 
bepalend zijn voor de mate waarin organisaties succesvol zijn in het tot stand 
brengen van ontwikkelingen. Boonstra onderscheidt drie wijzen van aansturen 
van veranderingsprocessen: de ontwerpaanpak, de ontwikkelaanpak en het lerend 
vernieuwen. Interessant is om na te gaan in hoeverre deze verschillende 
benaderingen ook in het onderwijs worden gehanteerd en wat daarvan het effect is 
op schoolontwikkeling.  
In het onderzoek waarvan we hier verslag doen, gaat het om de hiervoor 
genoemde thema’s: op welke manier doen scholen aan kwaliteitszorg, welke 
invloed heeft dat (al dan niet) op hun schoolontwikkeling, en hoe worden de 
veranderingsprocessen aangestuurd? Daarbij zullen we ook kijken in hoeverre 
ondersteuning door het bovenschools management een rol speelt bij die 
schoolontwikkeling en/of de uitvoering van kwaliteitszorg. 
We gaan bovendien in op de vraag in hoeverre de trend in het overheidsbeleid om 
de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit steeds sterker te leggen bij de 
scholen zelf, voor scholen discrepanties met zich meebrengt tussen enerzijds 
aandacht voor interne processen van schoolontwikkeling en anderzijds de externe 
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verantwoordingsplicht. In de casestudies is ook dit thema nadrukkelijk 
meegenomen. 
Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 
“Op welke momenten en hoe heeft kwaliteitszorg betekenis voor de fase, inhoud, 
strategieën van  schoolontwikkeling en op welke wijze is er sprake van 
ondersteuning door de bovenschoolse manager?” 
 
 
1.3 Opbouw van het verslag 
 
In het volgende hoofdstuk beschrijven we eerst in het kort de theoretische 
achtergrond waartegen dit onderzoek is uitgevoerd. Daarin gaan we iets dieper in 
op twee thema’s die in de inleiding al zijn aangestipt: kwaliteitszorg en de 
aansturing van veranderingsprocessen. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de 
wijze waarop deze kwalitatieve studie is opgezet en uitgevoerd: de selectie van de 
casestudiescholen, de constructie van de gespreksleidraden voor de interviews 
met de directies en teamleden over schoolontwikkeling en kwaliteitszorg, en de 
wijze waarop we de verhalen van de in totaal achttien scholen hebben 
samengebracht. In hoofdstuk 4 bespreken we vervolgens de resultaten die de 
casestudies hebben opgeleverd: hoe ver zijn de scholen gevorderd als het gaat om 
kwaliteitszorg en wat speelt daarbij allemaal een rol? Welke bijdrage levert 
kwaliteitszorg aan de schoolontwikkeling? En: zijn er verschillen tussen de 
scholen met een klein dan wel een groot bestuur, of tussen scholen met veel of 
weinig allochtone leerlingen? 
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2 Theoretisch kader
 
 
 
 
In de onderzoeksvraag voor deze tweede deelstudie staat het begrip kwaliteitszorg 
centraal. In dit hoofdstuk inventariseren we verschillende visies die in de litera-
tuur naar voren komen en geven we op basis daarvan aan hoe wij kwaliteitszorg 
in dit onderzoek hebben gedefinieerd. Verder gaan we kort in op literatuur rond 
aansturing van veranderingsprocessen. In de casestudies hebben we geprobeerd 
na te gaan in hoeverre uit organisatieonderzoek bekende sturingsprincipes ook 
een rol spelen in onderwijsontwikkeling. 
 
 
2.1 Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling 
 
Op basis van onderstaande literatuur hebben we als definitie van kwaliteitszorg in 
dit onderzoek gekozen voor de volgende formulering: "Kwaliteitszorg is het ge-
heel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om 
de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee een school de gewenste 
kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan 
verbeteren." 
 
De onderwijsinspectie onderzoekt regelmatig de opbrengsten en de inrichting van 
het leerproces op de Nederlandse scholen via het Periodiek Kwaliteitsonderzoek 
(PKO) dat voortvloeit uit de nieuwe wet op het onderwijstoezicht (WOT) die in 
september 2002 is ingegaan. "Uitgangspunten van de nieuwe WOT zijn dat het in-
spectietoezicht de vrijheid van onderwijs en de eigen verantwoordelijkheid van de 
scholen voor het onderwijs respecteert. Ook moeten scholen niet meer met toe-
zicht belast worden dan absoluut nodig is. En moet het onderzoek gegevens ople-
veren op grond waarvan de inspectie het publiek kan informeren over 
ontwikkelingen in het onderwijs, met name over de kwaliteit ervan." (Onderwijs-
inspectie, 2003:7). De inspectie streeft daarbij naar het aansluiten bij de eigen be-
oordeling van de school over haar onderwijs. Bovendien behoort het sinds het 
ingaan van de WOT tot de officiële taken van de inspectie de kwaliteit van het 
onderwijs te beoordelen en te stimuleren. De inspectie hanteert voor het periodiek 
kwaliteitsonderzoek een lijst met acht kwaliteitsaspecten die aan de hand van en-
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kele indicatoren worden beoordeeld. De acht kwaliteitsaspecten zijn verdeeld in 
drie domeinen: 

• zorg voor kwaliteit: kwaliteitszorg, toetsing, zorg en begeleiding 
• onderwijs en leren: leerstofaanbod, tijd, onderwijsleerproces, schoolkli-

maat 
• opbrengsten. 

Het vaststellen van de 'zorg voor kwaliteit' gebeurt door de bezoekend inspecteur 
op basis van zes indicatoren: 
1. de school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie 
2. de school heeft haar doelen geformuleerd 
3. de school evalueert systematisch de kwaliteit van de opbrengsten en van het 
 onderwijs en leren 
4. de school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs 
5. de school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit 
6. de zorg voor kwaliteit is systematisch. 
 
QPrimair1 gebruikt, om het scala aan kwaliteitszorgactiviteiten te ordenen, ten 
behoeve van de scholen een reeks van vijf centrale vragen: 

1. Doen we de goede dingen? 
2. Doen we die dingen ook goed? 
3. Hoe weten we dat? 
4. Vinden anderen dat ook? 
5. Wat doen we met die wetenschap? 

In de definitie van QPrimair gaat het bij kwaliteitszorg om twee hoofdpijlers: 
“Enerzijds een continue schoolontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van 
het leervermogen van de professionals. Daarnaast is een aandachtspunt de rela-
tie tussen de interne kwaliteitszorg en het extern kwaliteitstoezicht. Wij zijn van 
mening dat een school die collectief leert en kwaliteitszorg ziet als integraal on-
derdeel van het professioneel handelen, zal kijken hoe haar opvattingen en bevin-

 
1  QPrimair is een landelijke projectgroep ter verbetering van de kwaliteit in het basisonderwijs, 
waarin bestuurs- en managementorganisaties samenwerken met schoolleiders en onderwijsbon-
den. (www.qprimair.nl) 
 
 
 

http://www.qprimair.nl/
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dingen zich verhouden tot het toezichtskader van de inspectie. De waardevol be-
vonden normen zal zij integreren in haar eigen normen, de minder waardevol be-
vonden normen zal ze beargumenteerd naast zich neer leggen. Daarover gaat de 
school de dialoog aan met de inspectie.” 
 
Waar de inspectie staat voor de externe kwaliteitsbewaking en de systematiek van 
QPrimair vooral betrekking heeft op de interne kwaliteitszorg, kennen Hofman 
e.a. (2005) tot slot drie functies toe aan kwaliteitzorg in het onderwijs: verant-
woording afleggen over de bereikte kwaliteit, informeren over de bereikte kwali-
teit en verbeteren en borgen van de kwaliteit. Daarmee leggen de auteurs een brug 
tussen beide typen, en vanzelfsprekend is er een relatie tussen intern en extern ge-
richte typen van kwaliteitszorg. Het deelnemen aan een externe kwaliteitsanalyse 
versterkt tegelijk de interne monitoring en het gebruik van evaluatiesystemen, 
terwijl intern gerichte kwaliteitszorg het zoeken naar oorzaken voor succes en fa-
len van het onderwijs juist stimuleert. Beide vormen samen zorgen voor resul-
taatgericht onderwijs en ontwikkeling van schoolbeleid, aldus Hofman e.a. 
(2005). 
Toch bleek in het eerste deel van ons onderzoek dat zo'n 80% van de boven-
schoolse managers de indruk heeft dat er sprake is van een spanningsveld tussen 
externe en interne verantwoording. Dat is ook voorstelbaar. Gegevens gericht op 
externe verantwoording zullen immers zo positief mogelijk gepresenteerd wor-
den. Wanneer echter het doel intern gericht is op monitoring van ingevoerde ver-
nieuwingen, is het zaak juist zo open en kritisch mogelijk te zijn. Het inzetten van 
dezelfde gegevens op beide manieren zou daarmee kunnen leiden tot discrepan-
ties. 
Er zijn, zo blijkt eveneens uit het onderzoek van Hofman e.a. (2005), allerlei fac-
toren aan te wijzen die invloed hebben op het (niveau van) kwaliteitszorg en (sa-
menhangend) innoverend vermogen van scholen, zoals: 

• een ‘sterke’ schoolleider: iemand met overzicht, vermogen tot planmatig 
handelen, die resultaatgericht en evaluatiegericht werkt 

• en/of ‘transformatief leiderschap’ van een schoolleider die een brede be-
trokkenheid weet te organiseren 

• bovenschoolse aansturing of samenwerking, bovenschools leiderschap 
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• een open klimaat in het team (kwaliteit moet bespreekbaar zijn, men 
moet elkaar durven aanspreken, zichzelf en het eigen handelen ter dis-
cussie durven stellen en willen onderzoeken) 

• de attituden en het lerend vermogen in het team: teamleden moeten sa-
men willen leren, elkaars expertise willen benutten, feedback vragen en 
gemotiveerd zijn om te leren 

• een gedeelde visie 
• participatie: bij een gezamenlijke besluitvorming, voelen deelnemers zich 

serieus genomen en worden beslissingen niet top-down genomen 
• inspectietoezicht en feedback van de inspectie 
• invloed van bestuur/bovenschools management: invloed op gedrag en 

functioneren van de schoolleider, invloed op team, invloed op keuzes en 
uitvoering kwaliteitszorg 

• type vernieuwing 
• vernieuwingsstrategie 
• samenstelling van de leerlingenpopulatie. 

 
Schema 2.1 Factoren die van invloed zijn op kwaliteitszorg en schoolontwikkeling 
 
Schoolinterne invloeden 
    

Teamklimaat 
en team- 
kwaliteit 

Type  
vernieuwing 

 
 
 

Kwaliteiten  
schoolleider Gedeelde  

visie 

Kwaliteitszorg (vorm, functie,  
niveau) &  innoverend vermogen 
en schoolontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolexterne invloeden  

Rol/beleid/acties bovenschools  
management en/of bestuur 

Rol/acties inspectie 
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De samenstelling van de leerlingenpopulatie is in dit schema wat moeilijk in on-
der te brengen, maar deze heeft naar verwachting vooral een relatie met noodzaak 
tot onderwijsvernieuwing en het type vernieuwing waarvoor de school kiest. 
Tot slot blijkt uit onderzoek dat vooral scholen die werken vanuit een integrale 
visie op de organisatie van de school en de inhoud van het onderwijs minder 
moeite hebben om zich te ontwikkelen. De visie maakt duidelijk waar de school 
voor staat en vanuit die visie kunnen innovaties gemakkelijker in gang gezet wor-
den (BOPO, onderzoeksprogramma 2005-2008). Effectieve schoolontwikkeling 
betekent dan dat de school in staat is veranderingen aan te brengen in de bestaan-
de condities op zo’n manier dat uiteindelijk betere leerresultaten voor de leerlin-
gen worden bereikt. Een goed kwaliteitszorgsysteem levert daarbij zicht op de 
vraag welke condities veranderd of verbeterd zouden moeten worden. 
 
Toch zijn Blok e.a (2006) nog vrij kritisch over de uitvoering van zelfevaluaties 
door de zogenoemde Ziezo-scholen. In het project Ziezo, op initiatief van QPri-
mair, is op basisscholen een specifiek model voor kwaliteitszorg geïntroduceerd, 
met daarin drie fasen: (a) zelfevaluatie, (b) collegiale visitatie, (c) proportioneel 
toezicht. De auteurs geven aan dat in de meeste gevallen de verantwoording over 
evaluatiedoelstellingen en -onderwerpen ontbreekt, hetzelfde geldt voor een ana-
lyse van de beginsituatie. Er wordt te weinig aandacht besteed aan leeropbreng-
sten als kwaliteitscriterium, correspondentie tussen evaluatiedoelen en 
eindconclusies is onvoldoende, evenals het perspectief op schoolontwikkeling. De 
conclusie van Blok cs (p12) is: "(..) dat veel zelfrapportages tekortkomingen ver-
tonen. Hoofdpunten zijn: ze bestrijken alleen deelaspecten van kwaliteit, de gel-
digheid van de gerapporteerde uitkomsten is niet goed te beoordelen en de 
consistentie tussen de hoofdonderdelen (vraag, aanpak, uitkomsten, conclusies) is 
onvoldoende. (...) Als basis voor schoolverbetering of resultatenverantwoording 
lijken de zelfrapportages weinig bruikbaar." 
Tegelijk rapporteren dezelfde onderzoekers echter dat de schoolleiders zelf posi-
tief oordelen over hun zelfevaluaties: het inzicht in de school is verbeterd (91%), 
het heeft positief bijgedragen aan het innovatief vermogen van de school (87), de 
betrokkenheid van leraren is vergroot (61%), de effectiviteit is toegenomen (55%) 
en het werkklimaat is prettiger geworden (31%). 
Waar het gaat om externe kwaliteitszorg bij schoolontwikkeling, deden Van Pete-
gem en Van Hoof (2004, p344) in Vlaanderen onderzoek. Zij richtten zich op 
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feedback over schoolprestatie-indicatoren als strategisch instrument voor school-
ontwikkeling. Scholen ontvingen een schoolrapport op basis van deelname aan 
enkele internationale vergelijkingsonderzoeken. De schoolleiders onderschreven 
het belang van dergelijke rapportages. Toch komen de onderzoekers tot de vol-
gende conclusie: "Geen enkele schoolleider had voor het ontvangen van de 
schoolrapporten nagedacht over hoe de gegevens gebruikt zouden worden. Het 
was vooraf dus geenszins duidelijk op welke manier de school van plan was de 
gegevens in haar kwaliteitsbeleid aan te wenden." Reacties na het toezenden van 
de rapporten zijn in te delen in drie typeringen: achterhouden, doorspelen en ge-
bruiken. Dat laatste lijkt alleen te gebeuren wanneer de uitkomsten 'in hun kraam 
(nl. van de schoolleider) te pas komen' en is mede afhankelijk van de prestaties 
van de school: goede resultaten worden ingezet om teamleden te motiveren en 
stimuleren, kritiek wordt veelal achtergehouden. Het effect is dus niet dat school-
ontwikkeling in gang gezet wordt via de schoolrapportages. Een belangrijke stel-
ling van de auteurs is dan ook: feedback werkt als scholen in een niet-bedreigende 
context werk kunnen maken van schoolontwikkeling. 
 
 
2.2 Aanpak van veranderingsprocessen 
 
Wanneer scholen in kaart hebben gebracht hoe zij er op verschillende terreinen 
voor staan en er doelen voor de toekomst zijn geformuleerd, wordt de vraag rele-
vant hoe de beoogde ontwikkeling in gang gezet kan worden. Welke verander-
aanpak is daarvoor het meest geschikt? Over hoe scholen dit soort veranderingen 
aanpakken, is nog niet zoveel bekend. In dit onderzoek baseren we ons voor een 
analyse van de veranderaanpak van de casestudiescholen op een studie van Boon-
stra (2000), die drie manieren van aansturen van veranderingsprocessen onder-
scheidt: de ontwerpaanpak, de ontwikkelaanpak en het lerend vernieuwen. 
 
In de ontwerpaanpak die verreweg het meest wordt gehanteerd bij het aansturen 
van veranderingsprocessen in organisaties, initieert, stuurt én controleert het ma-
nagement de verandering. Het veranderingsproces is veelal lineair ingericht met 
een duidelijk begin- en eindpunt en met een strakke planning en vooraf geformu-
leerde normen en criteria. Er wordt gebruik gemaakt van formele modellen 
waarmee de complexiteit van de organisatie wordt gereduceerd. De aandacht is 
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vooral gericht op de beoogde opbrengsten. De noodzaak van de verandering 
wordt niet ter discussie gesteld. Boonstra stelt dat deze aanpak met name zinvol is 
wanneer helder af te bakenen problemen binnen een bestaande context moeten 
worden opgelost.  
In situaties waarin de problematiek nog niet helder is, waar er meerdere perspec-
tieven bestaan op problemen en oplossingen en waar de koers van de verandering 
nog niet geheel duidelijk is, pleit Boonstra voor een ontwikkelaanpak. Deze aan-
pak start met een gemeenschappelijke analyse van problemen en mogelijke oplos-
singsrichtingen door alle betrokkenen. Veranderingen worden geleidelijk 
gerealiseerd en de leden van de organisatie zijn betrokken bij alle fasen van de 
verandering. Deskundigen bieden ondersteuning door het inbrengen van kennis 
en ervaring. Welke werkwijzen en methoden worden gebruikt, is sterk afhankelijk 
van het procesverloop van de verandering. Leidinggevenden zorgen voor het aan-
reiken van overkoepelende en vernieuwende kaders en voor de sturing van het 
proces. Het gaat erom dat de organisatie van een bekende ongewenste situatie 
naar een bekende gewenste situatie verandert. Er wordt tijdens het veranderproces 
gekeken welke factoren bevorderend dan wel belemmerend werken en daarop 
worden interventies ingezet.  
 
Boonstra stelt dat zowel de ontwerp- als de ontwikkelingsbenadering gekenmerkt 
worden door een perspectief van evenwicht en besturing van een stabiele beginsi-
tuatie naar een stabiele eindsituatie. Vaak is echter sprake van situaties waarbin-
nen de omgeving complexer en minder voorspelbaar is. Daarvoor zouden beide 
veranderaanpakken onvoldoende zijn.  
Bij lerend vernieuwen als veranderaanpak vormen juist instabiliteit en de dialoog 
daarover een motor achter verandering. Bij lerend vernieuwen wisselen leden van 
de organisatie kennis uit, wordt onafhankelijk denken gestimuleerd en wordt 
ruimte geboden om verschillende opvattingen te onderzoeken en naast elkaar te 
zetten. Er worden gedeelde perspectieven ontwikkeld en gezamenlijke hande-
lingspraktijken ontwikkeld. Deze nodigen weer uit tot reflectie; leren en vernieu-
wen gaan zo samenvallen in een proces van vernieuwend leren. Kenmerkend is 
dat deze manier van veranderen en vernieuwen geen vooraf vastgestelde, speci-
fieke einddoelen kent. Het leren en veranderen zelf zijn de doelen en continue 
ontwikkeling is het uitgangspunt. 
Kort geformuleerd zijn de veranderaanpakken als volgt te typeren:  
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 De ontwerpaanpak: resultaatgericht implementeren van verbeteringen (de 
meest geschikte aanpak in crisissituaties). 

 De ontwikkelaanpak: methodisch werken aan veranderingen (het meest ge-
schikt bij de invoering van specifieke vernieuwingen) 

 Lerend vernieuwen: strategisch-communicatief handelen (het meest van toe-
passing wanneer sprake is van continue ontwikkeling). 

 
In schema 2.2 worden de drie veranderaanpakken op een aantal kenmerken met 
elkaar vergeleken; daarbij is de gebruikte terminologie aangepast aan het onder-
wijs.  
 
Schema 2.2 Kenmerken van de drie veranderingsaanpakken volgens Boonstra 
 ontwerpaanpak ontwikkelaanpak lerend vernieuwen 
Beginsituatie Helder omschreven, 

probleem is duidelijk 
Beginsituatie is hel-
der; probleemdefinië-
ring staat ter 
discussie 
 

Ligt niet vast 

Beoogde eindsituatie Helder omschreven Helder omschreven 
 

Ligt niet vast 

Aangrijpingspunt 
verandering 

Management veran-
dert formele structu-
ren en processen 

Management betrekt 
team bij verheldering 
problematiek, er 
wordt gebruik ge-
maakt van diversiteit 
in perspectieven op 
problemen en moge-
lijke oplossingen 
 

Betrokkenen brengen 
vraagstukken in; 
vernieuwing ontstaat 
door dialoog over 
vraagstukken en op-
lossingen 

Focus Product/eindsituatie Proces/product   
 

Proces 

Werkwijze Analyse, formuleren 
doelen, strategie ont-
wikkelen, uitvoeren, 
monitoren, evt. bij-
stellen 

Stapsgewijze met be-
trokkenheid team bij 
alle fasen 

Organiseren dialoog 
over vraagstukken en 
oplossingen  
Welke vraagstukken 
worden ingebracht 
ligt niet van te voren 
vast 

Betrokkenen Management Management +team Management +team 
 

Type besturing Bedrijfsmatig/ 
resultaatgericht 

Cultureel Innovatief 
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De indeling die Boonstra hanteert is gebaseerd op onderzoek naar succesvolle 
aansturing van veranderingen in allerlei typen organisaties, de vraag is in hoever-
re de onderscheiden veranderaanpakken ook in het onderwijs herkenbaar zijn. 
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3  Onderzoeksmethode
 
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens op welke manier we de scholen 
hebben geselecteerd waar de casestudies over kwaliteitszorg en schoolontwikke-
ling hebben plaatsgevonden, de ontwikkeling van de gespreksleidraad die in de 
interviews met directie en teamleden is gebruikt, en de manier waarop wij de 
scholen hebben geworven om deel te nemen aan het onderzoek. Ook gaan we in 
op representativiteit van de groep van achttien scholen waar de casestudies zijn 
uitgevoerd en de wijze waarop de verzamelde gegevens zijn geanalyseerd. 
 
 
3.1 Selectie van de cases 
 
De casestudies moeten inzicht opleveren in de rol die kwaliteitszorg speelt in pro-
cessen van schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van teamleden. 
Twee aspecten die mogelijk een relatie hebben met de stand van zaken op het ge-
bied van kwaliteitszorg op een school zijn: de grootte van het bestuur waartoe een 
school behoort en de samenstelling van de leerlingenpopulatie (Inspectie, 2007).1 
De scholen die vallen onder een groot bestuur, zijn vaak wat verder gevorderd in 
hun kwaliteitszorg dan scholen uit kleinere besturen. Ook blijken scholen met ten 
minste 50% allochtone leerlingen meer aandacht te besteden aan kwaliteitszorg 
dan andere scholen. De inspectie schrijft dit toe aan de vaak terechte zorg die de-
ze achterstandsscholen hebben over de kwaliteit van hun onderwijs en aan de 

 
1 De inspectie van het onderwijs schrijft in haar Onderwijsverslag 2005/2006 (De staat van het 
onderwijs) ondermeer het volgende: "Leerlingen worden op scholen met overwegend allochto-
ne doelgroepleerlingen minder tot zelfstandigheid gestimuleerd en de kwaliteit van zorg en be-
geleiding schiet vaker tekort. Daar staat tegenover dat deze scholen planmatiger werken aan 
verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs en dat hun opbrengsten niet onder doen voor de 
resultaten die leerlingen op andere scholen behalen." 
Over school- en bestuursgrootte bevat hetzelfde verslag de volgende passage over effecten op 
de kwaliteitszorg: "Hoe groter de school, hoe beter de zorg voor de eigen kwaliteit is. En: 
"Scholen van de zogenoemde eenpitters, bevoegde gezagsorganen die slechts één school bestu-
ren, slagen er beter dan andere scholen in de veiligheid van personeel en leerlingen te waarbor-
gen. Op veel andere gebieden echter -kwaliteitszorg, leerstofaanbod, zorg en begeleiding en 
diverse onderdelen van het didactisch handelen- blijft de kwaliteit op deze scholen achter." 



Interne en externe kwaliteitszorg en de rol van het bovenschools management  
 

 82

aandacht voor schoolverbetering via programma's als het onderwijskansenplan 
die specifiek gericht zijn op deze scholen. 
Deze twee criteria -bestuursgrootte en percentage allochtone leerlingen- zijn dan 
ook gebruikt bij de selectie van de scholen ten behoeve van de casestudies. Voor 
beide gegevens kon gebruik gemaakt worden van de Cfi-bestanden van de on-
derwijsinspectie. Er is gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling van de 
achttien cases over de genoemde kenmerken via de volgende matrix. 
 
Schema 3.1    Aantallen te selecteren scholen voor de casestudies op basis van twee criteria: 
  bestuursgrootte en percentage allochtone leerlingen. 

bestuursgrootte/ 
% allochtone leerlin-
gen 

eenpitters 
(1-2 scholen) 
n 

middelgrote 
besturen 
(3-20 scholen) 
n 

grote besturen 
(> 20 scholen) 
n 

totaal 
 
n 

veel 1.9 3 3 3 9 
weinig 1.9 3 3 3 9 
Totaal 6 6 6 18 

 
Ook is in eerste instantie, zoals voorzien in de offerte, getracht zoveel mogelijk 
kennis te verwerven over de veranderaanpak van de scholen via bij de school be-
trokken deskundigen. Daarbij ging het om de drie typen veranderaanpakken die 
Boonstra (2000) onderscheidt in zijn onderzoek naar (de mate van succes van) 
veranderprocessen in organisaties: ontwerpen (bij crisissituaties), ontwikkelen 
(bij specifieke vernieuwingen) en lerend vernieuwen (bij continue ontwikkeling). 
Eén van de vragen in het onderzoek was of dit onderscheid zich ook in het on-
derwijs voordoet. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat de bovenschoolse 
managers zouden aangeven welke school welk type aanpak hanteert. Dat dit niet 
een onderscheid is dat wordt gebruikt in het onderwijsveld, maakte het te lastig 
vooraf een inschatting te maken van de veranderaanpak van een school. Om die 
reden is afgezien van een selectie op voorhand. De vraag naar de gehanteerde 
veranderaanpak is verplaatst naar de dataverzameling op de scholen zelf. 
Tot slot is bij de selectie van de casestudiescholen gelet op zoveel mogelijk hete-
rogeniteit in de responsgroep naar denominatie, onderwijsvisie, onderwijstype en 
mate van urbanisatie. 
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3.2 Instrumentontwikkeling 
 
Ten behoeve van de casestudies zijn twee gespreksleidraden ontwikkeld voor het 
houden van semi-gestructureerde interviews op de scholen zelf. Eén leidraad was 
bedoeld voor een interview met de directie, één voor een interview met enkele 
teamleden die goed op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op de 
school en/of de uitvoering van de kwaliteitszorg. De laatste leidraad was iets be-
knopter. De onderwerpen voor het gesprek zijn afgeleid uit de onderzoeksvraag 
waarmee we deze deelstudie zijn gestart: 
“Op welke momenten en hoe heeft kwaliteitszorg betekenis voor de fase, inhoud, 
strategieën van schoolontwikkeling en op welke wijze is er sprake van ondersteu-
ning door de bovenschoolse manager?" 
Voor het beantwoorden van deze vraag zouden we via de interviews (waar nodig 
in combinatie met gegevens uit schoolgidsen, jaarplannen en eventuele inspectie-
rapportages) zicht moeten krijgen op een aantal zaken, namelijk: 

• Is er sprake van kwaliteitszorg op de school en op welke wijze is deze 
georganiseerd? 

• Is er sprake van schoolontwikkeling en op welke wijze is deze georgani-
seerd? 

• Is er sprake van een relatie tussen de kwaliteitszorg en de schoolontwik-
keling op de school? 

• Op welke wijze is er sprake van ondersteuning door de bovenschoolse 
manager/het schoolbestuur van de kwaliteitszorg (en/of schoolontwikke-
ling)? 

 
Aangezien in de selectie vooraf -zoals toegelicht- de typering van de verander-
aanpakken nog niet was meegenomen, is ook hierover in de leidraad een vraag 
opgenomen voor de directies. Zij kregen ter ondersteuning het schema van de 
veranderaanpakken voorgelegd. Hen werd gevraagd hun eigen veranderaanpak te 
plaatsen in één van de drie onderscheiden typen, via het langslopen van de zeven 
aspecten (van beginsituatie t/m type besturing): Is er op uw school sprake van een 
ontwerpaanpak, ontwikkelaanpak of lerend vernieuwen? 
Over een mogelijk spanningsveld tussen enerzijds externe verantwoording en an-
derzijds interne verantwoording ten behoeve van monitoring van schoolverbete-
ringsprocessen is, evenals als in het survey (zie deel 1 van deze studie), een vraag 
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opgenomen in de ontwikkelde gespreksleidraad voor directies en teamleden. Tot 
slot is vanzelfsprekend ook gevraagd naar de ervaren opbrengsten van en de be-
lemmerende en bevorderende factoren voor kwaliteitszorg. 
De leidraden werden voorafgaand aan het bezoek van de onderzoekers per email 
naar de scholen verstuurd zodat de beoogde gesprekspartners zich op het gesprek 
konden voorbereiden. 
 
Aan de directie zijn de volgende gespreksonderwerpen voorgelegd: 

• Is er momenteel sprake van schoolontwikkeling op uw school, op welke 
niveaus speelt die schoolontwikkeling zich voornamelijk af? 

• Wat was de aanleiding voor of de achtergrond van die schoolontwikke-
ling? 

• Waarom doet uw school eigenlijk aan kwaliteitszorg? 
• Op welke manier werkt u of uw school aan kwaliteitszorg? 
• Wat hebben op uw school kwaliteitszorg en schoolontwikkeling met el-

kaar te maken? 
• Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaart u op uw school 

bij de uitvoering van de kwaliteitszorg? 
• Welke opbrengsten ervaart u van de kwaliteitszorg zoals de school die 

toepast? 
• Wie speelt op bovenschools niveau een rol als het gaat om schoolont-

wikkeling en kwaliteitszorg, welke rol is dat? 
• Welke andere factoren zijn eventueel van invloed op de kwaliteitszorg en 

de schoolontwikkeling? 
• Heeft u zelf nog ideeën of opmerkingen over zaken die nog niet aan de 

orde zijn geweest maar die wel van belang zijn voor de kwaliteitszorg op 
uw school? 

De gesprekken met de teamleden/bouwcoördinatoren gingen grotendeels over de-
zelfde onderwerpen: de achtergronden van de kwaliteitszorg, de relatie tussen 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling, belemmerende en bevorderende factoren 
en de ervaren opbrengsten. Enkele vragen zijn weggelaten omdat die slechts ver-
dubbeling zou betekenen van de informatie die de directie ook al had gegeven. 
Wel is in de gesprekken met de teamleden ingegaan op de rolverdeling ten aan-
zien van de kwaliteitszorg en schoolontwikkelingstrajecten, en de rollen van res-
pectievelijk de gesprekspartners zelf, het team, de directie en het schoolbestuur 
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en/of bovenschools management in de schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. De 
complete leidraden zijn opgenomen als bijlage 1 en 2 bij dit rapport. 
 
 
3.3 Dataverzameling, verslaglegging en analyse 
 
Werving van de scholen en samenstelling van de responsgroep 
Op basis van de hiervoor al genoemde criteria (bestuursgrootte, leerlingenpopula-
tie en heterogeniteit wat betreft denominatie, onderwijsvisie, onderwijstype en 
urbanisatiegraad) is een lijst aangelegd van in eerste instantie 27 scholen. Er wer-
den uit elke cel zoveel scholen (telefonisch) benaderd met het verzoek deel te 
nemen aan het onderzoek als nodig was om deze voldoende te vullen. Dankzij de 
goede respons (van ruim 78%) was de matrix al op de beoogde wijze gevuld na-
dat 23 scholen waren bereikt. Vier scholen van de oorspronkelijke lijst zijn niet 
meer gevraagd, omdat dat niet nodig bleek. De vijf scholen die geen medewer-
king wilden verlenen aan de casestudies, gaven als reden daarvoor afscherming 
van hun teamleden ter voorkoming van overbelasting en extra werkdruk.  
 
Het bestand telt zowel openbare als christelijke, katholieke en islamitische scho-
len. Er zijn vrije scholen, montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en 
‘gewone’ basisscholen vertegenwoordigd. Er zijn bovendien twee sbo-scholen die 
hebben deelgenomen. Er zijn scholen uit de grote steden, maar ook uit middelgro-
te en kleine gemeenten. Wel zijn alle scholen gevonden in ‘de Randstad’ (Noord- 
en Zuidholland en Utrecht), dit in verband met een redelijke reistijd ten behoeve 
van een efficiënte uitvoering van het onderzoek. Scholen in Friesland, Drenthe en 
Noord-Holland blijken onder het landelijk gemiddelde te scoren op de indicatoren 
voor kwaliteitszorg (Inspectie, 2005:184). Bij de groep scholen die deelnamen 
aan de casestudies, waren zowel scholen vertegenwoordigd uit een van de regio's 
die enigszins lijken achter te blijven (Noord-Holland), als uit twee regio's waar 
het werken aan kwaliteitszorg op het landelijk gemiddelde niveau is (Utrecht en 
Zuid-Holland). Schema 3.2 en 3.3. brengen de verdeling van de verschillende 
achtergrondkenmerken binnen de casestudies in beeld. 
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Schema 3.2  Overzicht van  de casestudiescholen naar (a) denominatie, (b) onderwijsvisie en 
     (c) onderwijstype (gewoon vs speciaal basisonderwijs) 
bestuursgrootte eenpitters 

1-2 scholen 
middelgrote besturen 
3-20 scholen 

grote besturen 
>20 scholen 

veel allochtone 
 leerlingen 

islamitisch (2x) 
 

pc/sbo 
openbaar/dalton 

openbaar (2x) 
openbaar/ montessori 

  rk/jenaplan 
 

 

weinig allochtone 
leerlingen 

vrije school/sbo 
algemeen bijzon-
der 
pc 
 

openbaar(2x) 
openbaar/montessori 
 

openbaar/dalton 
openbaar 
rk/dalton 
oecomenisch 

 
Schema 3.3  Overzicht van  de casestudiescholen naar urbanisatiegraad 
bestuursgrootte eenpitters 

1-2 scholen 
middelgrote besturen 
3-20 scholen 

grote besturen 
>20 scholen 

veel allochtone  
leerlingen 

1x G4 (Utrecht) 
1x G27 (Zaanstad) 
 

3x G4 (Rotterdam, 
Amsterdam, Utrecht)) 

2x G4 (Rotterdam) 
1x G27 (Zaanstad) 

weinig allochtone 
leerlingen 

1x regio (Zeist) 
2x G4 (Amsterdam) 
 

2x regio (Weesp, Ze-
venhuizen) 
1x G4 (Amsterdam) 

3x G4 (Rotterdam, 
Amster-
dam,Utrecht) 
1x regio (Assen-
Delft) 

 
Uit bovenstaande schema's valt overigens ook af te leiden dat uiteindelijk niet alle 
cellen precies drie scholen tellen. De cel met eenpitters met veel allochtone leer-
lingen bestaat uit slechts twee (islamitische) basisscholen. De cel met scholen uit 
grote besturen, met juist weinig allochtone leerlingen telt vier scholen. Eén van de 
scholen bleek achteraf een veel groter bestuur te hebben dan duidelijk was ge-
worden uit de bij ons beschikbare informatie in het Cfi-bestand. In plaats van om 
een middelgroot bestuur met 19 scholen, bleek het te gaan om een groot bestuur 
met 34 scholen. Overigens bestaat het bestuur van één van de scholen met veel al-
lochtone leerlingen uit de middengroep uit slechts drie scholen. 
 
Dataverzameling en verslaglegging 
De interviews hebben plaatsgevonden in december 2006 en januari 2007, alle ge-
sprekken zijn gehouden op de scholen zelf. Van alle schoolbezoeken is een ver-
slag gemaakt op basis van een vooraf ontwikkeld format waarin de kernbegrippen 
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uit het onderzoek zijn opgenomen, naast enige contextkenmerken over de school, 
zoals grootte, populatie, onderwijsvisie en denominatie, en type en grootte van 
het bestuur. 

 Typering van de kwaliteitszorg:  
• Welk model en welke instrumenten worden gebruikt? 
• Is de kwaliteitszorg gericht op externe verantwoording, of 

juist op het interne proces van schoolontwikkeling?  
 Typering van de veranderaanpak, en het type vernieuwing waaraan 

de school werkt: 
• Wat was de aanleiding voor de vernieuwing, was die aanlei-

ding intern of extern? 
• Van welke aard is de vernieuwing waaraan de school werkt 

en op welk niveau (leerlingen, leerkrachten, team, manage-
ment, omgeving) speelt deze zich af? 

• Welke veranderaanpak hanteert de school bij deze vernieu-
wing? Is er sprake van een ontwerpaanpak, een ontwikkel-
aanpak of van het model van een lerende organisatie? 

 Wat is de relatie tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling op deze 
school? 

 Welke opbrengsten ziet men van de kwaliteitszorg? 
 Welke factoren zijn bevorderend of belemmerend geweest voor de 

kwaliteitszorg en schoolontwikkeling?  
 Welke rollen vervullen de diverse betrokkenen -bovenschools en bin-

nenschools- in de kwaliteitszorg en schoolontwikkeling?  
 
Afwijkend van de offerte is in deze rapportage niet gekozen voor het presenteren 
van de achttien afzonderlijke schoolportretten, maar voor een samenhangend 
overzicht over de hiervoor geschetste aspecten van kwaliteitszorg op basis van de 
casestudies. Daarbij zullen we bovendien ingaan op de overeenkomsten en ver-
schillen tussen scholen in relatie tot de grootte (en de rol) van het bestuur en de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie. Bovendien worden waar dat relevant is 
gedeelten uit de interviews geciteerd ter illustratie. Op deze wijze is de anonimi-
teit van de scholen gewaarborgd en ontstaat een naar ons inzicht informatiever 
beeld van de ontwikkelingen zoals die op de scholen plaatsvinden en de factoren 
die daarop van invloed zijn.  
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Methodisch-technische opzet 
De casestudies zijn uitgevoerd en geanalyseerd volgens de richtlijnen van Miles 
en Huberman (1994) via een within- en cross-case analyse. Van de interviews met 
de directie en teamleden zijn zoals hierboven geschetst samenvattingen gemaakt 
conform een format, gerelateerd aan de vraagstellingen. Op basis van deze sa-
menvattingen en relevante fragmenten uit de documentanalyses is voor elke 
school een schoolportret geschreven. Deze schoolportretten zijn vervolgens in een 
matrix geplaatst waarin zij geordend zijn naar (a) de omvang van het bestuur 
(eenpitters, middelgrote en grote besturen), en (b) naar samenstelling van de leer-
lingenpopulatie (met veel of weinig 1.9 leerlingen). Zowel de informatie van de 
directie, als die van de teamleden en de relevante documenten is in de matrix op-
genomen, ook als deze tegenstrijdigheden bevatte (wat vrijwel niet is voorgeko-
men overigens). Bij de analyse is zowel aandacht besteed aan de samenhang 
tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling per individuele school, als aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen scholen die gerelateerd kunnen worden aan 
de grootte van het bestuur en/of de samenstelling van de leerlingenpopulatie. 
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4 Resultaten 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van onze analyse van de inter-
views met directeuren en teamleden van de scholen, aangevuld met de informatie 
die de inspectierapporten en schoolgidsen van de betreffende scholen hebben op-
geleverd. In de gesprekken zijn gegevens verzameld over kwaliteitszorg, school-
ontwikkeling en de relatie daartussen, over de belemmerende en bevorderende 
factoren en de invloed van het bovenschools management en de grootte van het 
schoolbestuur. De casestudies gezamenlijk leveren een indruk van de stand van 
zaken op dit gebied in het basisonderwijs en dragen daarmee bij tot beantwoor-
ding van de kernvragen van het onderzoek. 
 
 
4.1 Typering kwaliteitszorg 
 
Om uitspraken te kunnen doen over de (onderzoeks)vraag naar de manier 
waarop kwaliteitszorg op de scholen betekenis heeft voor hun schoolontwikke-
ling, is in de eerste plaats nagegaan welke modellen en instrumenten worden in-
gezet, maar ook in hoeverre de kwaliteitszorggegevens door de scholen worden 
benut voor interne doelen dan wel voor externe verantwoording. 
 
4.1.1 Is de kwaliteitszorg gericht op externe verantwoording of op het in-

terne proces van schoolontwikkeling? 
Op vrijwel alle achttien casestudiescholen is de kwaliteitszorg gericht op het ver-
zamelen van gegevens voor zowel intern als extern gebruik. In dit opzicht zijn er 
geen verschillen zichtbaar tussen scholen met grote, middelgrote of kleine bestu-
ren, noch tussen de scholen met veel of weinig leerlingen uit achterstandssitua-
ties.  
 
Bij de kwaliteitszorg voor intern gebruik zijn er voor de scholen twee hoofddoel-
stellingen: (a) de leerlingenzorg en (b) de schoolontwikkeling, die meestal nauw 
met elkaar in verband staan, maar toch vaak beide letterlijk worden benoemd in 
de interviews. 
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Op het niveau van de leerlingen maken vrijwel alle scholen gebruik van een leer-
lingvolgsysteem. Doel daarvan is in het oog houden van de ontwikkeling van de 
individuele leerlingen en het bieden van een goede leerlingenzorg. Vaak volgt 
men de leerling zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. De resulta-
ten zet men in om de leerlingen goed te kunnen begeleiden, om leerlijnen uit te 
zetten en eventueel handelingsplannen op te stellen. 
De scholen met veel allochtone leerlingen plaatsen kwaliteitszorg overigens wat 
vaker dan de andere scholen in het kader van "het verbeteren van de leerlingre-
sultaten." De scholen met weinig achterstandsleerlingen hebben in mindere mate 
te maken met zwakke leerlingresultaten. Bij hen staat het verzamelen van leer-
linggegevens meestal in een iets andere context: "doel van onze kwaliteitszorg is 
het evalueren (of bewaken) van de kwaliteit van het eigen onderwijs." Enkele van 
deze scholen geven bovendien aan de leerlingresultaten te analyseren op groeps-
niveau, en de uitkomsten te gebruiken "als feedback op het functioneren als leer-
kracht" of "om het gevoel van verantwoordelijkheid bij de leerkrachten voor de 
kwaliteit van het eigen onderwijs te stimuleren." 
 
Bij extern gebruik van de kwaliteitszorg richten de scholen zich allemaal in eerste 
instantie op de inspectie. Daarnaast legt men verantwoording af aan het schoolbe-
stuur en meestal ook de ouders, plus in een enkel geval de beoogde nieuwe ou-
ders. De inspectie en het schoolbestuur ontvangen over het algemeen alle 
gegevens die voorhanden zijn op het niveau van de goepen (leerlingen), de leer-
krachten, het team, de school(organisatie) en het management en de omgeving 
van de school. De ouders ontvangen in hoofdzaak gegevens over de leervorderin-
gen van hun eigen kind en daarnaast, op veel scholen, ook de uitkomsten van ou-
dertevredenheidsonderzoeken. Ouders hebben in principe toegang tot de 
kwaliteitskaarten van de onderwijsinspectie. 
 
4.1.2 Welk model en welke instrumenten worden gebruikt? 

Leerlingen 
Vrijwel alle scholen maken voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling van 
de leerlingen gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem, vaak in combinatie met 
de entree- en eindtoetsen die het Cito uitgeeft. De twee montessorischolen hebben 
een eigen kindvolgsysteem, één van de daltonscholen werkt met leerlingdossiers 
waarin overigens ook de resultaten van de LVS-toetsen worden opgenomen.  
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Naast de toetsen uit het Cito-LVS worden op de meeste scholen ook allerlei ande-
re instrumenten op leerlingniveau ingezet: methodegebonden toetsen, DLE-
toetsen, AVI-toetsen en het PI-dictee, de NIO-toets voor groep 8, taaltoetsen uit 
de TAK (Taaltoets alle kinderen) en toetsen uit de NDT (Nederlandse Differentia-
tie Testserie), en deelname aan de toetsen uit het PRIMA-cohortonderzoek. 
Een flink deel van de casestudiescholen geeft aan, naast de cognitieve, ook de so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Daarbij maken zij ge-
bruik van (genormeerde) instrumenten zoals bijvoorbeeld: VISEON, PRAVOO, 
Kabell, of SCOL. De scholen zetten de op deze manier verkregen resultaten ove-
rigens ook regelmatig in als indicator voor de mening van de leerlingen over de 
school en de leerkrachten. Eén school gebruikt, om zicht te krijgen op gevoelens 
van (on)veiligheid bij de leerlingen, de Veiligheidsthermometer. Er zijn boven-
dien enkele scholen die een speciale leerlingenenquête afnemen, die vergelijkbaar 
is met het tevredenheidsonderzoek onder ouders. Twee scholen zijn bezig met de 
oprichting van een kinderraad waarin kinderen hun mening over de school naar 
voren kunnen brengen en kunnen meedenken over het schoolbeleid. 
 
Er zijn waar het gaat om het meten van de cognitieve en sociaal-emotionele vor-
deringen van de leerlingen geen verschillen tussen de scholen die gerelateerd zijn 
aan de omvang van het bestuur en/of de samenstelling van de leerlingenpopulatie. 
Alleen tevredenheidsonderzoek onder leerlingen komt relatief vaker voor op de 
scholen die onder een groot bestuur vallen. 
 
Leerkrachten en team 
Op het niveau van de leerkrachten worden door de scholen over het algemeen 
twee typen metingen uitgevoerd: de eerste richt zich op de kwaliteit en professio-
naliteit (competenties) van de leerkrachten, de tweede op de tevredenheid en het 
welbevinden van de leerkrachten over de schoolorganisatie. 
Aandacht voor de competenties van de leerkrachten gebeurt op de meeste scholen 
via een IPB-traject (= integraal personeelsbeleid) waarin de leerkrachten een per-
soonlijk ontwikkelingsplan (POP) opstellen en uitgenodigd worden tot zelfreflec-
tie, en waar nodig tot scholing of coaching. Onderdeel van het IPB zijn verder 
klassenobservaties door het management en functioneringsgesprekken. De over-
zichten van de leerlingprestaties op groepsniveau, en soms de uitkomsten van 
leerlingen- en ouderenquêtes, worden in dit traject regelmatig meegenomen blij-
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kens de interviews. Op de meeste scholen is de aansluiting van het personeelsbe-
leid op de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) nog in ontwikkeling en bereidt 
men zich met name voor op het houden van functioneringsgesprekken, bijvoor-
beeld via training van de directeur in het houden van dergelijke gesprekken. 
Aandacht voor de tevredenheid van de leerkrachten gebeurt via leerkrachtenquê-
tes waarin met name aandacht is voor het welbevinden van de teamleden en de 
werkomstandigheden. 
 
Het lijkt erop alsof de 'eenpitters' op het niveau van leerkrachten en teams in bei-
de typen metingen (nl. van (a) de kwaliteit en professionaliteit, en van (b) de te-
vredenheid van de teamleden) iets minder ver gevorderd zijn dan de scholen met 
middelgrote of grote besturen. Het komt bij de scholen met een klein bestuur dui-
delijk minder vaak voor dat er via een gesprekkencyclus, terugkoppeling van leer-
lingresultaten op groepsniveau en/of zelfbeoordeling door de leerkrachten van de 
eigen competenties aandacht wordt besteed aan de (ontwikkeling van) leerkracht-
kwaliteiten. De scholen die vallen onder een bestuur met drie of meer scholen, of 
met meer dan twintig scholen evalueren uitgebreider en gevarieerder de compe-
tentie-ontwikkeling en het welbevinden van de teamleden. De meeste van deze 
scholen maken daarvoor gebruik van extern ontwikkelde instrumenten die passen 
in een kwaliteitszorgsysteem, zoals 'Werken met kwaliteitskaarten' of  'de Kwali-
teitsmeter van Van Beekveld en Terpstra'. 
 
Ter illustratie is hiernaast het betreffende gedeelte van de gebruikte matrix opge-
nomen voor de scholen met grote besturen.1 
 

 
11 In verband met de anonimiteit van de scholen kreeg elke school een eigen nummer. We gebruiken in de 
overzichten steeds de nummering van de scholen zoals die ook in het onderzoek is aangehouden: 1 t/m 5 
een- en tweepitters, 6 t/m 11 middelgrote besturen en 12 t/m 18 grote besturen.   
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Afbeelding 1: Fragment uit de analysematrix4.1.2  Model/aanpak/instrumenten kwaliteitszorg op leerkracht- en teamniveau van de 
scholen die vallen onder grote besturen (>20 scholen) 

 12 13 14 15 16 17 18 
Leer-
krach-
ten/ 
team 

Kwaliteits-
kaarten 
 
Functione-
ringsgesprek-
ken en 
klassenbezoe-
ken door de 
directie. 
 
Bespreking 
toetsgegevens 
en Licorgege-
vens met ib-
er, waarbij 
ook de 
groepsresulta-
ten worden 
bekeken. 

Gesprekkencyclus 
(functionerings-, 
pop- en beoorde-
lingsgesprekken) 
Tevredenheidson-
derzoek leerkrach-
ten (Van Beekveld 
& Terpstra) 

IPB (in aansluiting op 
wet BIO + Kabellsys-
teem) 
Reflectie lkr. nav leerlin-
gresultaten op groepsni-
veau + bespreking met 
ib-er, met aandacht voor 
leerkrachtvaardigheden 
Klassenconsultaties door 
directie (sfeer in de klas), 
collegiaal klassenbezoek 
en consultatie. 
Begeleiding nieuwe leer-
krachten via een coa-
chingstraject vanuit het 
bestuur 

Via OK-
schooloverstij-
gende metingen: 
gegevens over de 
visie van de 
teamleden op de 
schoolorganisatie 
en de opbreng-
sten van onder-
wijskansen 
 
Interne audits ikv 
kwaliteitsbeleid 
(+interne coa-
ching van leer-
krachten) 

Ipb (functi-
onerings- en 
beoorde-
lingsge-
sprekken) 
 
Gebruik di-
gitaal lvs-lln 

Zelfevaluaties 
door leerkrachten, 
klassenobservaties 
door directeur en 
functionerings-
gesprekken  
(+ teamscholing 
om leerkrachten 
meer op een lijn te 
krijgen) 
 
Tevredenheidsme-
ting leerkrachten 
mbv de vragenlijst 
uit de Kwaliteits-
meter van Van 
Beekveld en Terp-
stra (via bestuur) 

Leerkrachten-
quête (sinds 2 
jaar), oa over 
randvoor-
waarden als 
arbo-regels en 
welbevinden 
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School/management 
Ook op schoolniveau maakt het grootste deel van de scholen gebruik van een ex-
tern ontwikkeld instrumentarium (zie tabel 4.1). Met name valt op dat twee van 
de eenpitters geen instrumenten op schoolniveau inzetten, in beide gevallen gaat 
het om ‘witte’ scholen, eenmaal een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en 
eenmaal een school met zeer goed presterende leerlingen. De vier (oud)-
onderwijskansenscholen hebben in hun OK-periode steun gekregen bij het ont-
wikkelen van een kwaliteitsplan en -cyclus. Inmiddels hebben drie scholen een 
keus gemaakt voor één van de op de markt verkrijgbare systemen. De vierde 
school heeft het tijdens het onderwijskansentraject geïmplementeerde systeem 
van audits op eigen wijze verder ontwikkeld. 
De meest gebruikte kwaliteitsinstrumenten op schoolniveau zijn de Kwaliteits-
kaarten van Cees Bos en de Kwaliteitsmeter van Van Beekveld en Terpstra. Twee 
scholen waarvan de directeur de schoolleidersopleiding van Hogeschool Windes-
heim heeft gevolgd, werken met een aan de eigen situatie aangepaste versie van 
het INK-managementmodel. 
 
Tabel 4.1 Overzicht van de gebruikte kwaliteitsinstrumenten op schoolniveau, ingedeeld  naar 

grootte van het bestuur  
Kwaliteitsinstrumenten op 
schoolniveau 

eenpitters 
(n=5) 

middelgrote bestu-
ren (n=6) 

grote besturen 
(n=7) 

Kwaliteitskaarten Cees Bos  3 1 
Kwaliteitsmeter Van Beekveld 
en Terpstra 

  3 (waarvan 1x 
OK)1

 

INK/Windesheim/eigen be-
werking 

1 1  

Werken met kwaliteitskaarten  1  
Audits   1 (was OK) 
Kwaliteit in Kaart 1 (was OK)   
School in beeld 1   
Kabell   1 (was OK) 
Eigen systematiek  1  
Geen 2 0 1 

                                                      
1 OK staat voor 'Onderwijskansen': een deel van de casestudiescholen heeft meegedaan aan een 
onderwijskansenstraject, gericht op het stimuleren van schoolontwikkeling op scholen met een 
groot percentage leerlingen uit achterstandssituaties. In die trajecten stond schoolverbetering en 
verantwoording daarover centraal. 
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Ouders 
De scholen rapporteren aan de ouders in de eerste plaats over de leervorderingen 
van hun eigen kind(eren). Daarnaast blijkt dat veertien van de achttien scholen 
ook regelmatig oudertevredenheidsonderzoek (laten) uitvoeren. De instrumenten 
die men daarvoor gebruikt, zijn vaak onderdeel van een kwaliteitszorgsysteem of 
extern ontwikkelde vragenlijsten. Er zijn echter ook enkele scholen die (al dan 
niet in overleg met de MR) een eigen oudervragenlijst hebben samengesteld. 
 
In welk ontwikkelingsstadium van kwaliteitszorg verkeren de scholen? 
Een complete cyclus van kwaliteitszorg bestaat uit een aantal onderdelen:  
 een ijkpunt in de vorm van een kwaliteitsplan met duidelijke doelstellingen. 
 het verzamelen van data die passen bij de doelstellingen, liefst op meerdere 

niveaus van het onderwijs (zowel bij leerlingen, leerkrachten, als bij de 
schoolleiding en de ouders), 

 analyse van de data, 
 rapportage over de uitkomsten en conclusies, 
 terugkoppeling van de gegevens en conclusies naar de betrokkenen, met het 

doel het uitgevoerde beleid te evalueren, en 
 waar nodig bijstelling van het beleid. 

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk dat alle scholen data verzamelen. Mi-
nimaal gebeurt dat in elk geval op het niveau van de leerlingen. De leerresultaten 
worden individueel getoetst en op grond van de uitkomsten trekken de leerkrach-
ten, meestal samen met de intern-begeleiders, conclusies over het vervolgaanbod 
aan lesstof: herhalen, verdiepen, verder gaan of eventueel een handelingsplan op-
stellen? Al deze activiteiten passen bij een goede leerlingzorg, en in die zin ook 
bij een goede onderwijskwaliteit. Het betekent echter nog niet dat de scholen ook 
systematisch aan kwaliteitszorg doen. In dat geval namelijk worden de verzamel-
de data (i.c. toetsgegevens van de leerlingen) niet alleen op individueel niveau 
verwerkt en geïnterpreteerd, maar wordt ook gekeken naar de 'aanbodkant', de 
kwaliteit van het geboden onderwijs: de lesmethoden, de leerkrachtcompetenties, 
de didactiek, de hoeveelheid lestijd die besteed is aan het betreffende onderdeel 
van het lesprogramma, enzovoort. Op de casestudiescholen hebben we gekeken in 
hoeverre er sprake was van een cyclisch proces van kwaliteitszorg waarin behalve 
de leerlingresultaten ook andere gegevens worden verzameld en verwerkt, en 
waarin sprake is van evaluatie en het formuleren van nieuw beleid. 
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Waar het gaat om een volledige kwaliteitszorgcyclus blijkt dat deze bij met name 
de eenpitters nog ontbreekt, of in een pril stadium van ontwikkeling is. Slechts 
één van de scholen werkt op planmatige wijze aan kwaliteitszorg. Op een andere 
school is men dit jaar begonnen met structurele kwaliteitszorg op basis van een 
cyclisch proces. Wat bij de eenpitters die nog niet werken op basis van een kwali-
teitszorgcyclus vooral ontbreekt, is het systematisch inzetten van instrumenten 
om gegevens te verzamelen op het niveau van de leerkrachten. De ene school die 
dat wel doet, is in het belang van een betere scholing en het inbrengen van meer 
expertise inmiddels een samenwerkingsrelatie aangegaan met een groter bestuur 
en een samenwerkingsverband WSNS. 
 
De scholen met een middelgroot bestuur werken allemaal met een kwaliteitscy-
clus waarin op meerdere niveaus gegevens worden verzameld die volgens een 
vaste systematiek ook regelmatig worden geëvalueerd. Eén van de directeuren be-
schrijft de kwaliteitszorgaanpak alsvolgt: 

"De kwaliteitszorg is SMART opgezet, gebaseerd op de uitkomsten van 
een Quickscan. Er zijn doelen geformuleerd met een tijdsperiode. In het 
plan staat hoe en door wie aan de doelstellingen wordt gewerkt en welke 
gegevens worden verzameld. En er is een planning voor evaluaties, tus-
sentijds en aan het einde van het schooljaar, plus voor bijstellingen van 
het beleid." 

 
Opvallend is dat ook twee van de scholen met juist heel grote besturen niet be-
schikken over een volledige kwaliteitszorgcyclus. Bij de overige vijf scholen van 
dit type in onze casestudies is wel sprake van een complete cyclus. Bij de twee 
onderwijskansenscholen lijkt die cyclus echter in sterke mate gericht op de leer-
lingen, of eigenlijk op het verbeteren van de leerprestaties. Dat is in overeen-
stemming met de eerdere constatering dat dit één van de belangrijkste 
uitgangspunten is voor de scholen om 'te doen aan' kwaliteitszorg. Bij alle vijf de 
scholen met een groot bestuur en een volledige kwaliteitscyclus valt op dat zij al 
langere tijd werken met een kwaliteitszorgsysteem en dat zij werken op basis van 
meerjarenplanningen. Bij de onderwijskansenscholen moesten die plannen ont-
wikkeld worden om in aanmerking te komen voor deelname aan het onderwijs-
kansentraject, maar ook bij de drie andere scholen is sprake van een 
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langetermijnplanning. Eén van de directeuren verwoordt de gehanteerde werkwij-
ze als volgt: 

"Wij werken met het model van Van Beekveld en Terpstra. Dat betekent: 
dataverzameling op alle niveaus om de gegevens te benutten voor verbe-
tering van ons (dalton)onderwijs. De uitkomsten van de peilingen moeten 
leiden tot het stellen van prioriteiten, die weer worden omgezet in be-
leidsplannen of actiepunten in het meerjarenplan. Er is sprake van een 
cyclisch proces waarin initiatieven op het gebied van visie of beleid wor-
den genomen door de schoolleiding. Deze ideeën worden besproken in 
het managementteam (MT) en in de team- en bouwvergaderingen. De 
uitkomsten van die bespreking worden weer teruggekoppeld naar het MT 
en de directie. Er is een open communicatie naar de ouders." 

Er is één school waar sprake is van een bovenschoolse aanpak, in dit geval via 
een Beleidsplan Integrale Kwaliteitszorg, dat ontwikkeld is door een werk-
groep van directeuren. 
Opnieuw zijn er geen verschillen te vinden tussen de scholen met veel en weinig 
leerlingen in achterstandssituaties, afgezien van de al genoemde sterkere focus op 
verbetering van de leerprestaties als doel van het kwaliteitsbeleid (en dus ook 
binnen de gehanteerde cyclus). 
 
 
4.2 Typering schoolontwikkeling 
 
4.2.1 Aanleiding 
In de interviews is aan de directeuren de vraag voorgelegd wat de belangrijkste 
aanleiding is geweest voor het in gang zetten van (thema's in) de schoolontwikke-
ling die op het moment centraal staan. Aandachtspunt voor ons was of het daarbij 
ging om externe of interne aanleidingen. 
Op verreweg de meeste casestudiescholen is er zowel een interne als externe aan-
leiding geweest voor de start van het schoolontwikkelingstraject (of de -trajecten). 
Opvallend is dat scholen met een middelgroot bestuur altijd zowel een externe als 
een interne aanleiding noemen voor schoolontwikkeling. Omdat al deze scholen 
ook op systematische wijze werken aan kwaliteitszorg, zou aangenomen kunnen 
worden dat er sprake is van samenhang: een goed uitgevoerde cyclus van kwali-
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teitszorg levert immers automatisch nieuwe, interne impulsen voor schoolontwik-
keling. Enkele van de directeuren formuleren dat ook op die manier:  

"De aanleiding voor onze schoolontwikkeling is vooral intern, de nieuwe 
topics komen voort uit de evaluaties van de jaarplannen, de peilingen 
onder teamleden en ouders." 

En: 
"De aanleiding voor schoolontwikkeling vinden we in het kwaliteitszorg-
systeem en het schoolplan dat daaruit voortvloeit." 

De omgekeerde redenering gaat echter niet op. Oók de directeuren van scholen 
waar de kwaliteitszorg nog niet echt compleet is en volgens een cyclische op-
bouw plaatsvindt, noemen namelijk meestal interne aanleidingen voor het werken 
aan schoolontwikkeling. 
 
Interne aanleidingen 
De directies van de casestudiescholen noemen een grote variëteit aan interne aan-
leidingen voor de schoolontwikkelingen die in gang gezet zijn, maar opvallend 
vaak (5x, waarvan 4x bij scholen met een middelgroot bestuur) speelt het aantre-
den van een nieuwe directeur daarin een rol, soms in combinatie met een sterkte-
zwakte analyse en een schoolleidersopleiding waarin aandacht is voor kwaliteits-
zorg en schoolontwikkeling. Verder kunnen de constatering van teruglopende 
leerlingaantallen (1x), achterblijvende leerprestaties en/of de constatering van 
toenemende gedragsproblemen bij de leerlingen leerkrachten en directie motive-
ren tot het invoeren van onderwijsvernieuwingen (8x). Ook het nadenken over het 
eigen onderwijsconcept op zichzelf (al dan niet vanwege zorgen over achterblij-
vende prestaties of veranderende behoeften van de leerlingen) leidde op een deel 
van de scholen tot het starten van schoolverbeteringstrajecten. Zo noemen de ge-
interviewden als interne aanleidingen: de wens van leerkrachten om met nieuwere 
methoden te werken, of vanuit een onderwijsconcept waarin meer ruimte is voor 
zelfstandigheid van de leerlingen, voor differentiatie of voor praktijkgerichter on-
derwijs. Dat betekent vanzelf dat er ook aanpassingen in het klassenmanagement 
moeten worden doorgevoerd. 
Tot slot was het in elk geval op drie scholen nodig vernieuwingen op het niveau 
van de schoolorganisatie door te voeren omdat juist daar problemen optraden: een 
slechte teamsfeer, eilandjescultuur, het ontbreken van een schoolplan en/of vol-
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doende draagvlak daarvoor. In alle drie de gevallen zijn deze zaken door de nieu-
we directeur opgemerkt en aangepakt. 
 
Externe aanleidingen 
Als externe aanleiding noemen acht van de achttien scholen een inspectierapport. 
Bij drie scholen ging dat om een negatieve beoordeling, in alle drie de gevallen 
vlak na het aantreden van de huidige (toen dus nieuwe) directeur. De betreffende 
directeuren hadden vaak ook zelf al geconstateerd dat er van alles niet op orde 
was op de school, maar zij waren daarover door het bestuur tijdens de sollicitatie-
procedure niet ingelicht, wellicht omdat ook het bestuur niet altijd voldoende op 
de hoogte was van de stand van zaken. De andere scholen die het inspectierapport 
noemen als externe aanleiding voor de in gang gezette schoolverbeteringen kre-
gen bijvoorbeeld het advies om te zorgen voor meer professionalisering in het 
team, draagvlak voor het schoolplan binnen het team, borging van de ingevoerde 
vernieuwingen, of voor verbetering van de achterblijvende leerprestaties. 
Het is echter niet alleen de inspectie die 'van buitenaf' de schoolontwikkeling sti-
muleert, ook het bestuur (5x) en de ouders (5x) spelen een rol. Op één school is er 
bijvoorbeeld sprake van druk van ouders die graag willen dat (hun) meerbegaafde 
kinderen extra uitdagingen krijgen. Op andere scholen maken de ouders en het 
bestuur zich zorgen vanwege zwakke resultaten van de leerlingen, of het teruglo-
pende leerlingenaantal (1x)2. Driemaal heeft het bestuur de school gestimuleerd 
te kiezen voor een bepaald type vernieuwingsonderwijs (in alledrie de gevallen is 
gekozen voor een daltonsysteem) omdat daarvoor bij de ouders in de wijk belang-
stelling bestaat. Ook de wet BIO vormt –soms via het bestuur- aanleiding voor 
ontwikkelingen op de scholen, logischerwijs vaak gericht op de ontwikkeling van 
competenties van de leerkrachten en de bijbehorende observaties, coaching en ge-
sprekstechnieken (bij de directies). De besturen van de eenpitters worden overi-
gens niet genoemd als externe aanleiding voor het inzetten van school-
ontwikkeling, de ouders wel (ook als zij niet het schoolbestuur vormen zoals op 
een enkele school het geval is). 

 
2 Het gaat hier om een andere school met een teruglopend leerlingenaantal. Er is in de casestu-
dies een school waar het voornamelijk het team en de directie zijn die zich zorgen maken over 
het steeds kleiner wordend aantal leerlingen, het gebrek aan inzicht op bovenschools niveau in 
de prognoses over aantallen kinderen in de wijk en de concurrentie van een daltonschool in de 
buurt. Op de andere school is het meer het bovenschools management dat zich daarover zorgen 
maakt(e) en daarom heeft aangedrongen op een verandering van onderwijsprofilering. 
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Naast de inspectie, de besturen en de ouders zijn er voor scholen nog diverse an-
dere externe aanleidingen voor het starten van een schoolontwikkelingstraject. Zo 
vormde voor de onderwijskansenscholen de (mogelijkheid tot) deelname aan OK 
een externe stimulans, en was voor één school de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een pilotproject van Qprimair een belangrijke aanleiding (hoewel uiteindelijk 
voor een ander traject is gekozen, gezamenlijk met de andere scholen binnen het 
eigen bestuur). Ook schoolleidersopleidingen inspireren regelmatig de aandacht 
van de directeuren voor kwaliteitszorg, en bieden goede handreikingen voor de 
inrichting daarvan. Tot slot noemen ook verschillende scholen vernieuwde inzich-
ten over leren en onderwijzen als aanleiding, zoals de theorie over meervoudige 
intelligentie, interesse voor 'het nieuwe leren', eigen leren, zelfstandigheid van 
leerlingen en vernieuwingen in het montessorionderwijs. 
 
4.2.2 Inhoud en niveau 
De inhoud van de schoolontwikkelingstrajecten die de casestudiescholen momen-
teel uitvoeren, verschilt per school. Doel van de casestudies was niet zozeer een 
inventarisatie van de inhoud of aanpak van die schoolontwikkelingen op zichzelf, 
maar het verkrijgen van meer inzicht in de invloed van kwaliteitszorg op de in-
houd en aanpak van die schoolontwikkelingen. 
De scholen die deelnamen aan de casestudies, verschillen in een aantal opzichten 
flink van elkaar, niet alleen in denominatie, urbanisatie, grootte van het schoolbe-
stuur, samenstelling van de leerlingenpopulatie, schooltype, onderwijsconcept of 
onderwijsvisie, maar ook in de 'problematiek' waarmee zij soms wel en soms juist 
helemaal niet te maken hebben: de ene school heeft een sterk vergrijsd team, de 
andere een eilandjescultuur, op een derde school verwachten de hoogopgeleide 
ouders heel veel van hun kinderen en een vierde school werkt aan vernieuwing 
van het onderwijsconcept om de concurrentiepositie van de school te verbeteren, 
terwijl een vijfde school met de implementatie van 'atelieronderwijs' beter tege-
moet hoopt te komen aan de behoeften van een groot deel van de leerlingen om 
meer praktijkgericht te leren etc. De scholen proberen hun onderwijs of schoolor-
ganisatie zo goed mogelijk af te stemmen op die 'problematiek' die zij het belang-
rijkst vinden, en zetten daarop in met hun schoolontwikkeling.  
 
Een gedeelte uit de matrix nemen we op de pagina's hiernaast op. Het gaat om de 
scholen met middelgrote besturen en de (belangrijkste) schoolontwikkelingen 
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waaraan zij momenteel werken. Wat ook in het schema goed zichtbaar is dat de 
schoolontwikkeling meestal meerdere niveaus betreft, maar nauwelijks het niveau 
van de ouders. 
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Afbeelding 4.2: Fragment uit de matrix 
4.2.2 Inhoud en niveau van schoolontwikkelingstrajecten van de scholen met een middelgroot bestuur (3-15 scholen) 

 6 7 8 9 10 11 
Leerlingen 
 

Leerlingsturend 
volgsysteem ipv 
leerling-volgend 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
(Kinderen en hun 
sociale talenten) 
Ko Totaal 
(onderbouw) 
Woordenschat-
ontwikkeling 

Actief burgerschap 
(vb kinderraad, 
goede doelen 
steunen etc.) 

Nieuwe methodes 
Verbreding 
leesonderwijs 
Zorgsysteem in 
ontwikkeling 

Verbetering 
taal/leesonderwijs 
(doel: efficientere 
aanpak spelling, 
meer tijd voor 
begrip, 
beschouwing en 
stellen) 
Vernieuwing 
wereldoriëntatie 
Verbetering 
groepsinstructie (oa  
bij rekenen) 

 

Leerkrachten/ 
team 
 

Invoering nieuwe 
methoden rekenen 
en taal, 
later ook 

Scholing ivm 
overstap naar 
daltonsysteem 
(onderwijsconcept)  

Ontwikkeling 
pestprotocol 
Doorwerken aan de 
kwaliteitskaarten: 

Teamscholing in 
lezen en in omgaan 
met verschillen 
Cursussen in 

Vernieuwde 
inrichting 
taalonderwijs 
Implementatie 

Scholing op het 
gebied van 
klassenmanagement 
en zelfstandigheid 
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wereldoriëntatie 
en sociale 
vaardigheden 
Reflecteren op 
eigen 
competenties ihkv 
POP 

interne kaart 
rekenonderwijs, 
maar ook actief 
burgerschap, ict, 
taal/lezen, sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

aansluiting op 
POP/IPB 

materialen en 
werkwijzen bij 
wereldorientatie tbv 
doorgaande lijn en 
meer 
zelfstandigheid voor 
de leerlingen 
Groepsinstructie 
 

van de leerlingen 
Aandacht voor 
gedrag en sfeer in de 
groep 
Teambuildings-
traject 

Schoolniveau 
 

Werken met 
kwaliteitskaarten  

Nieuw-/verbouw  
schoolgebouw 
dependance 
Werving leerlingen 
ivm 
groeimogelijkheden 
van de school 
Start met 
speerpunten 
cultuureducatie en 
techniek 

 Daltonprofilering 
(mn ivm 
verbetering 
concurrentiepositie 
van de school) 

Bevraging 
leerkrachten en 
leerlingen 

Doorgaande lijn 
creëren  
Uitwisseling tussen 
groepen, ook ivm RT 
Ict:  netwerk, 
invoering 
leerlinggegevens, 
implementatie 
software tbv 
leerlingen 
Invoering 'pestbeleid' 
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Verdere 
ontwikkeling van de 
zorgstructuurr. 
 

Management 
 

Cursus werken 
met 
kwaliteitskaarten 
voor de  
locatieleider en ib-
er 
Informatie mbt 
kwaliteitskaarten 
overbrengen naar 
teamleden 

Voor-, na- en 
tussenschoolse 
opvang, verlengde 
schooldag.  
Aandacht voor 
contacten met de 
schoolomgeving 
(pr) 

Zorgen voor 
structureel bezig 
zijn met kwaliteit, 
samenhang brengen 
binnen de school, 
openheid naar lkr en 
ouders, vertaling 
overheidsbeleid 
naar eigen school en 
omgeving 
evaluatieplan 

Formuleren van de 
doelstellingen bij de 
vernieuwingen tbv 
kwaliteitszorg 

 Schoolontwikkelings
plan 
 
Visieontwikkeling: 
met aandacht voor 
verbetering 
zelfstandigheid van 
de leerlingen en 
betere afstemming 
van het onderwijs op 
de 
leerlingenpopulatie 

Ouders & 
omgeving 
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De casestudies zijn echter niet zozeer bedoeld als middel om te inventariseren op 
welke inhoudelijke gebieden en welke niveaus schoolontwikkeling plaatsvindt. 
De vraag in dit onderzoek is ten eerste in hoeverre de schoolontwikkelingstrajec-
ten eigenlijk gebaseerd zijn op de inzichten die interne of externe 'kwaliteitszorg' 
de scholen heeft opgeleverd. Om daarin inzicht te krijgen is voor elke school een 
'with-in-analyse' uitgevoerd op basis van vier typen gegevens die met name via de 
interviews zijn verzameld. Waar nodig is aanvulling gezocht via de beschikbare 
inspectierapporten en schoolgidsen. De stappen in de analyse waren, per school, 
de volgende: 

a) Wat was op deze school de aanleiding voor de schoolontwikkeling? 
b) Op welke niveaus1 en onderwerpen werkt de school aan vernieuwingen 

of verbeteringen? 
c) In hoeverre sluiten deze ontwikkelingen aan op de genoemde aanleiding? 
d) In hoeverre sluiten de vernieuwingen of verbeteringen aan op informatie 

die via het kwaliteitszorgsysteem is verzameld en geanalyseerd? 
 
We kunnen op deze plaats niet alle achttien casestudies presenteren, maar geven 
ter illustratie hieronder wel enkele voorbeelden. Wanneer we alle casestudies 
naast elkaar leggen volgens deze systematiek, leidt dat tot de volgende inzichten 
over de invloed van kwaliteitszorg op de keuze van schoolontwikkelingstrajecten. 
 
Scholen met een complete kwaliteitszorgcyclus 
Bij de scholen die al langere tijd werken met een kwaliteitszorgsysteem, komen 
impulsen voor vernieuwingen in eerste instantie voort uit de interne kwaliteitscy-
clus via besluitvormingsprocedures waarin ook inbreng van de teamleden via 
bouw- en teamvergaderingen een rol speelt. Deze scholen lijken bovendien vaker 
een ontwikkelaanpak te hanteren, waarin ook elementen van lerend vernieuwen 
herkenbaar zijn zoals: gerichtheid op innovatie van het onderwijs via het voeren 
van een dialoog waarbij alle geledingen betrokken worden (zie daarover verder 
§4.2.3). 
Dat betekent echter niet dat er geen invloeden van buiten zijn die de scholen mee-
nemen in hun beleid. Ook bij de scholen met een compleet en cyclisch kwaliteits-

 
1 We hebben gekeken of de ontwikkelingen zich vooral afspelen op het niveau van de leerlin-

gen, de leerkrachten, het team, de school(organisatie), het management of de ouders (en om-
geving). 
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zorgsysteem is er sprake van externe aanleidingen voor het in gang zetten van 
schoolontwikkelingstrajecten. De belangrijkste externe invloeden zijn daarvoor: 
wensen van een bestuur (zoals in het voorbeeld van school 7 hieronder), adviezen 
van de inspectie, wetgeving, schoolleidersopleidingen van (nieuwe) directeuren 
en nieuwe inzichten over onderwijs. Wat het laatste punt betreft, worden in de in-
terviews als inspiratiebron voor de eigen vernieuwingen bijvoorbeeld thema's ge-
noemd als: het nieuwe leren, eigen leren, actief leren en de theorie van 
meervoudige intelligentie. Al deze invloeden worden meegenomen in het beleid. 
 

School 7 (middelgroot bestuur, gemengde leerlingenpopulatie, Amsterdam) 
 
a) aanleiding schoolontwikkeling: 

• intern: eigen ontwikkeling onderwijsvisie klassenmanagement en zelfstandig werken 
• extern: wens stadsdeel vernieuwingsonderwijs en buitenschoolse opvang en verleng-

de-schooldagvoorzieningen (als voorwaarde voor uitbreiding locatie, en de mogelijk-
heid tot groei van het aantal leerlingen) 

b) niveau en inhoud van de vernieuwingen: 
• leerlingen: woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, techniek, cultuureducatie 
• leerkrachten/team: scholing daltononderwijs, Ik en Ko, Kinderen en hun sociale  
 talenten 
• school: verbetering zorgstructuur 
• management: begeleiding bouw nieuwe locatie, ontwikkeling bso/verlengde school-

dagaanbod ism externe organisatie en bestuur 
c) aansluiting van de vernieuwingen bij de aanleiding: 

• deels: scholing team in daltononderwijs, verbouw nieuwe locatie, ontwikkeling 
 buitenschoolse opvang/verlengde schooldag 
• niet: aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling/woordenschat, 

cultuureducatie en techniek en verbetering zorgstructuur 
d) aansluiting tussen de vernieuwingen en de kwaliteitszorg: 

• de beleidspunten tav vernieuwingen in het onderwijs komen voort uit de interne 
 kwaliteitscyclus 
• waar de schoolontwikkeling voortkomt uit de wensen van het bestuur (daltonprofile-

ring) is deels sprake van een goede aansluiting bij de schoolontwikkeling die al gaande 
was: invoering van meer zelfstandigheid voor de leerlingen 

• geen aansluiting: ontwikkeling van bso/vsd komt 'van buiten' (wettelijke verplichting 
voor scholen om tussenschoolse opvang te bieden en de wens van het stadsdeel om 
werkende ouders tegemoet te komen) 
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Scholen met kwaliteitszorg-elementen 
Oók op de scholen die nog geen compleet systeem van interne kwaliteitszorg han-
teren, vindt schoolontwikkeling plaats. Op deze scholen lijken de in- en externe 
aanleidingen die men noemt voor het starten van vernieuwingen wat concreter 
(zie bijvoorbeeld school 5, opgenomen in het kader). De lijn tussen de aanleiding 
en het type schoolontwikkeling is rechtstreekser. Zo is er bijvoorbeeld één school 
waar de inspectie heeft aangegeven dat het leerlingvolgsysteem niet voldoet. Op 
deze school werkt men inmiddels aan de ontwikkeling van een vernieuwd leer-
lingvolgsysteem.  
Een andere school (school 17 in onze matrix) ontving van de inspectie een vernie-
tigend rapport in februari 2005, vlak na het aantreden van de nieuwe directeur die 
daarvan tijdens de sollicitatieperiode niet op de hoogte was gesteld. In het nieuwe 
inspectierapport worden de belangrijkste problemen als volgt samengevat: "Tij-
dens het PKO werd een aantal kwetsbare plekken zichtbaar. Dit waren elementen 
van het aanbod en de doorgaande lijn, het onderwijsleerproces, het schoolkli-
maat, de zorg en onvoldoende opbrengsten. Daarnaast had de school nog geen 
systematische kwaliteitszorg." In het interview beantwoordt de directeur onze 
vraag naar de aard en het niveau van de vernieuwingen als volgt: "Ik ben bezig 
een lijn in de school te brengen, op alle niveaus. Er is sprake van een groot 
schoolverbeteringstraject dat alle leerkrachten betreft, de hele school en uiteinde-
lijk ook de ouders en de leerlingen. Het accent ligt wel bij de leerkrachten. (...) Er 
is een plan van aanpak gemaakt, ondersteund door de bovenschoolse directie en 
de inspectie, en het team is voor de keus gesteld: meedoen of vertrekken." Sa-
mengevat is de school bezig met: het ontwikkelen van een doorgaande lijn, af-
stemming van de didactische en pedagogische aanpak, het beter benutten van alle 
aanwezige mogelijkheden voor het opzetten van een goed leerlingvolgsysteem, 
teamscholing door de schoolbegeleidingsdienst in klassenmanagement, regels en 
structuur.  
 

School 5 (klein bestuur, kansrijke leerlingpopulatie, Amsterdam) 
a) aanleiding schoolontwikkeling: 

• intern: nieuwe directie, sterkte-zwakte analyses: wens tot meer differentiatie 
• extern: inspectie, ouderenquête 

 
b) niveau en inhoud vernieuwingen: 

• leerkrachten/team: scholing omgaan met niveauverschillen 
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• management: inbedding kwaliteitszorg 
 
c) aansluiting op aanleiding: 

• ja (zowel differentiatie als wens invoering kwaliteitszorg) 
 
d) aansluiting op kwaliteitszorg: 

• was nog niet mogelijk, kwaliteitszorgsystematiek dit jaar ingevoerd 
• wél: aansluiting op deelinstrument: uitkomsten ouder- en leerlingenenquête Scholen 

met succes (die ook wezen op een behoefte aan meer differentiatie) 
 
Opvallend is dat, ook al ontbreekt een kwaliteitscyclus waarin de teamleden hun 
ervaringen naar voren kunnen brengen, regelmatig juist toch 'onvrede', 'wensen' of 
'een kritische houding' van de teamleden worden aangevoerd als interne aanlei-
ding om te gaan werken aan schoolontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
vernieuwing van het onderwijsconcept, of het implementeren van nieuwe metho-
des of didactische werkvormen. 
In de meeste scholen die (nog) geen compleet, cyclisch systeem voor kwaliteits-
zorg hebben, worden wel op deelaspecten gegevens verzameld. De resultaten 
daarvan leveren dan vervolgens een enkele keer ook weer de input voor vernieu-
wingen. Zo concludeert bijvoorbeeld de inspectie bij een vervolgbezoek (begin 
2007) aan de school uit het voorbeeld hierboven: "De school analyseert haar op-
brengsten en heeft na evaluatie van de toetsen consequenties getrokken voor het 
taal- en spellingsaanbod." 
Regelmatig is één van de vernieuwingen waaraan men op deze scholen werkt 
overigens juist de invoering, of vervolmaking van (het werken volgens) een kwa-
liteitszorgsysteem. 
 
4.2.3 Typering van de aanpak: ontwerpaanpak, ontwikkelaanpak of lerend ver
 nieuwen 
In de interviews is de directies gevraagd aan de hand van een lijst met kenmerken 
te reflecteren op de wijze waarop zij werken aan schoolontwikkeling. Het sche-
ma, gebaseerd op Boonstra (2000) bevat drie typeringen: een ontwerpaanpak, een 
ontwikkelaanpak en lerend vernieuwen (of een lerende organisatie). Overigens is 
ook in het model van Boonstra het gecombineerd toepassen van meerdere aan-
pakken binnen een organisatie mogelijk, wanneer bijvoorbeeld sprake is van 
meervoudige problematiek. Een veranderaanpak is situatiegebonden. 
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Ontwerpaanpak 
De eerste uitkomst van de uitgevoerde vergelijkingen tussen de scholen is dat de 
ontwerpaanpak relatief nog veel voorkomt op de scholen van kleine besturen, én 
bij scholen die te maken hebben gekregen met een negatief inspectierapport en/of 
een nieuwe directie. Dat laatste komt overeen met de bevindingen van Boonstra 
(2004) die de ontwerpaanpak ook als meest succesvolle benadering ziet bij crisis-
situaties. De directeur van 'school 17' die we ook hiervoor al citeerden, beschrijft 
zijn eigen aanpak als volgt:  

• Eigenlijk regeer ik hier met strakke hand. Alles moet gecontroleerd wor-
den en dat is niet leuk. Veel van de vernieuwingen zijn van bovenaf, en 
heel directief opgelegd de laatste jaren. Sinds dit jaar is er bewust voor 
gekozen de touwtjes wat losser te laten. Wel is er een verplichte team-
scholing over klassenmanagement, maar per bouw is er meer ruimte 
voor de leerkrachten om met voorstellen te komen zodat zij meer betrok-
ken worden bij de vernieuwingen. Het is een groeiproces. Er moet een 
langzame overstap worden gemaakt naar een ontwikkelaanpak, maar dat 
is voor sommige leerkrachten nog niet haalbaar, en er is nog veel onrust 
en weerstand in de school. 

Scholen met een ontwerpaanpak geven overigens meestal aan dat zij liever op een 
andere manier te werk zouden gaan. Dat levert in de interviews de volgende uit-
spraken op: 

• Bij de invoering van het VVE-programma Piramide is er op de meeste 
punten toch een sterk sturende rol van de directie geweest. 

• In het begin is er sprake geweest van een top-down benadering vooral 
om Onderwijskansen op de rails te zetten. 

• Bij de entree van de nieuwe directeur, drie jaar geleden, was er wel 
sprake van een ontwerpaanpak. Eerst is de beginsituatie in kaart ge-
bracht met een nulmeting en moest er van alles in gang gezet worden. 

• Bij de start van mij als nieuwe directrice zijn we gaan werken aan een 
verandering van het onderwijsconcept. De beschrijving ontwerpaanpak 
is het meest van toepassing op de werkwijze die we daarbij hebben ge-
volgd. 

• Bij minder onderwijsinhoudelijke veranderingen hanteer ik soms een 
ontwerpaanpak. 
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Combinaties 
Zoals al in het laatste citaat hierboven naar voren komt zijn ook combinaties van 
aanpakken mogelijk. De tweede duidelijke conclusie op basis van de casestudies 
is dan ook dat er niet altijd sprake is van alleen een ontwerpaanpak, of alleen een 
ontwikkelaanpak. Scholen lijken soms te kiezen voor een bepaalde benadering 
afhankelijk van het type vernieuwing, conform het model van Boonstra. Op een 
aantal scholen is men verwikkeld in een proces waarin de overgang van een ont-
werpaanpak naar een ontwikkelaanpak wordt beoogd. In een aantal andere geval-
len is juist sprake van ontwikkeling in de richting van lerend vernieuwen: "Ik 
probeer steeds meer verantwoordelijkheid bij het team te leggen en een dialoog te 
organiseren." De directeuren geven daarbij overigens regelmatig aan dat de ont-
wikkelaanpak de meest geëigende vorm is om vernieuwingen in het onderwijs 
aan te sturen.  

• De ontwikkelaanpak is het meest van toepassing, hoewel het type aanpak 
afhankelijk is van de verandering waaraan je werkt en de doelstelling 
daarvan. Wij zijn op het moment vooral bezig met schoolontwikkeling via 
de invoering van een kwaliteitszorgsysteem. Het doel daarvan is duide-
lijk, het management stuurt de verandering aan, bewaakt het proces en 
zet -in overleg met het team- op de agenda aan welke kwaliteitskaarten 
we werken. Het management en het team zijn gezamenlijk betrokken bij 
de uitvoering. Er is ruimte voor de teamleden om mee te denken, op basis 
van gelijkwaardigheid. Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwik-
keling vind ik overigens dat je samenwerkt met een 'kritische vriend van 
buiten de school', liefst iemand met een wetenschappelijke achtergrond. 

• Lerend vernieuwen, zoals omschreven in het schema, past niet goed bij 
het onderwijs: je kunt je niet permitteren dat je niet van te voren vastlegt 
wat je wilt ..... 

 
Ontwikkelaanpak 
Een derde resultaat is de constatering dat de ontwikkelaanpak eigenlijk op alle 
scholen (op één na) wordt toegepast, al is dat regelmatig in combinatie met ofwel 
een ontwerpaanpak, ofwel lerend-vernieuwen (conform het model van Boonstra). 
Enkele van de directeuren van scholen die zich het meest herkennen in een ont-
wikkelaanpak, omschrijven hun werkwijze als volgt: 
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• Het is nu de taak van de directie geworden om te motiveren, inspireren, 
waarderen, en te streven naar taakvolwassenheid bij de teamleden. Doel 
is dat zij eigen initiatieven gaan nemen, en op zoek gaan naar deskun-
digheid, informatie en samenwerking. Daarbij heeft de directie een 
steeds meer adviserende rol op het gebied van visie en pedagogisch-
didactische aanpak. Iedereen heeft naast de lestaken ook organisatori-
sche taken gekregen. De beslissingen worden, na in- en extern overleg, 
uiteindelijk genomen door de directie. 

• Er is aandacht voor het proces en voor het product, maar we werken toe 
naar een tamelijk vastliggend einddoel, namelijk onderwijs dat past in 
het daltonconcpet. Het team is daar actief bij betrokken, al lukt dat niet 
bij alle teamleden even goed. Het analyseren van gegevens en het formu-
leren van doelen gebeurt in het kader van de kwaliteitszorg allemaal op 
het niveau van het team. 

 
 
Lerend vernieuwen 
Ten vierde wordt uit de vergelijkingen tussen de scholen duidelijk dat de aanpak 
van het 'lerend vernieuwen' het meest voorkomt bij de scholen met een groot be-
stuur, maar vrijwel altijd in combinatie met de ontwikkelaanpak. De aanpak 
wordt bijvoorbeeld genoemd bij professionalisering van leerkrachten, maar ook 
bij de invoering van bepaalde onderwijsconcepten zoals ontwikkelingsgericht on-
derwijs (OGO) of voor visie-ontwikkeling. De directeuren geven vooral aan dat 
zij toe willen naar een 'lerende organisatie': 

• We maken een overgang van een ontwikkelaanpak naar lerend vernieu-
wen. We blijven wel productgericht werken met een duidelijke rol voor 
het management als het gaat om de externe verantwoordelijkheid en for-
mele controle-instrumenten. Maar we zorgen ook voor dialoog tussen de 
verschillende betrokkenen over de visie op kinderen, de vormgeving van 
ons onderwijs. Dat is een strategie die gericht is op voortdurende veran-
dering, maar die is nog wel in een beginstadium. 

• Wij zitten tussen een ontwikkelaanpak en lerend vernieuwen in. De direc-
tie zet de thema's grofmazig neer, het team bepaalt de vorm. Er is een 
kader met ruimte voor inbreng van iedereen. In aansluiting op het meer-
jarenplan worden de thema's (zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, 
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mediation, taal) verdeeld en vanuit het team verder ontwikkeld. Er ge-
beurt veel via dialoog en in werkgroepen. Toen duidelijk werd dat het 
woordenschatonderwijs nog verbeterd moest en kon, zijn de leerkrachten 
in de midden- en bovenbouw zelf op zoek gegaan naar meer theoretische 
kennis. Dat is opgepakt door de directie en de onderwijsbegeleidings-
dienst. Vervolgens zijn de leerkrachten nu zelf op zoek naar hoe zij hun 
woordenschatonderwijs willen gaan vormgeven. Er is sprake van een 
heen-en-weer-proces, waarbij verschillen in ontwikkeling binnen de 
teams worden geaccepteerd en ieder de kans krijgt zichzelf verder te 
ontwikkelen. 

 
Een enkele directeur geeft de dilemma's aan van het lerend vernieuwen: 

• Lerend vernieuwen trekt het meest omdat je dan altijd openstaat voor 
vernieuwing. Tijd en aandacht voor borging is echter ook belangrijk. Het 
gevaar is immers dat je anders te snel iets weer loslaat om een andere 
vernieuwing te starten. 

• Het past niet goed bij het onderwijs als je niet van te voren vastlegt wat 
je eigenlijk wilt bereiken.2 

 
 
4.3 De relatie tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling 
 
Op vrijwel alle scholen (16x) ziet men een sterke verwevenheid van kwaliteits-
zorg en schoolontwikkeling. Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling: "hebben alles 
met elkaar te maken", "kunnen niet zonder elkaar", "grijpen op elkaar in" zijn de 
meest gebruikte formuleringen in de interviews. Nadere beschouwing van de 
antwoorden leidt tot een beeld waarin het vooral de kwaliteitszorg is die de 
schoolontwikkeling aanstuurt zoals in het volgende citaat wordt beschreven: 

• Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling hebben alles met elkaar te maken: 
de kwaliteitszorginstrumenten (inspectierapport, ouderenquête, en sterk-
te-zwakte analyse) wezen allemaal in dezelfde richting: er is een nood-
zaak tot meer differentiatie. Dat is dan ook het aandachtspunt geworden 

 
2 Zie ook het tweede citaat onder het kopje 'combinaties', voor eenzelfde type uitspraak van een 

andere directeur. 
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voor de schoolontwikkeling. Er zijn doelen vastgesteld, een plan van 
aanpak, scholing en een evaluatiecyclus. 

Ook bij veel andere scholen lijkt het op deze manier in elkaar te zitten. Ter illu-
stratie nemen we in afbeelding 4.3 opnieuw een gedeelte op uit de matrix die ten 
grondslag lag aan de analyses. 
 
Er zijn slechts twee scholen waar het anders lijkt te liggen. In beide gevallen gaat 
het om scholen waar het kwaliteitszorgsysteem nog weinig is ontwikkeld. Een-
maal gaat het om een school met een middelgroot bestuur (zie het fragment), 
eenmaal om een eenpitter. De directeur van deze laatste school geeft aan: 

• Er is geen samenhang tussen de kwaliteitszorg (het werken met kwali-
teitskaarten) en de schoolverbetering waaraan we werken (de implemen-
tatie van nieuwe methoden). De relatie tussen beide is nog in 
ontwikkeling. 

 
De belangrijkste kracht die scholen zien in het werken met een kwaliteitscyclus is 
dat deze zorgt voor structuur, grote lijnen en borging. Eén van de andere eenpit-
ter-directeuren formuleert dat zo: 

• "Kwaliteitszorg moet ertoe leiden dat de initiatieven voor de schoolont-
wikkeling met elkaar samenhangen en dat verbeteringen een structurele  
plaats krijgen." 
 

 
 



Fragment uit de matrix 
4.3 De relatie tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling, bij de scholen met een middelgroot bestuur 

School 6 7 8 9 10 11 
 
sterk  
verweven 

 Het zijn sterk ver-
weven processen. 
We hebben 
vanuit de visie 
doelen vastgesteld, 
en houden reke-
ning met de infor-
matie uit 
ouderenquête, 
leerkracht- vragen-
lijst, van de leer-
lingen, en 
natuurlijk ook van 
de inspectie. Op 
basis van die in-
formatie maak je 
beleid en dat wordt 
dan weer regelma-
tig geëvalueerd en 
evt. bijgesteld 
De PDCA-cyclus, 
externe beoorde-
lingen, het kwali-
teitshandboek 
vormen input voor 
regelmatige evalu-
aties, terugkoppe-
ling en externe 
verantwoording. 

Kwaliteitszorg en 
schoolontwikkeling 
zijn sterk verwe-
ven, via het geko-
zen traject (nl. 
schoolontwikkeling 
= implementatie 
van kwaliteitszorg) 
 
De kwaliteitskaar-
ten maken onder-
deel uit van IPB, 
komen terug in be-
leid, missie, visie 
bv via schoolplan. 
Resultaten worden 
ook gepresenteerd 
aan inspectie, en 
zijn –evenals uit-
komsten ouderen-
quête, inzet bij 
formulering van 
nieuw beleid en in 
het schoolplan. 

Kwaliteitszorg en 
schoolontwikke-
ling hebben alles 
met elkaar te ma-
ken. De 
Quickscan vormde 
input voor school-
ontwikkeling, die 
schoolontwikke-
ling was pure 
noodzaak. 

Kwaliteitszorg 
stuurt  de vernieu-
wingen: instrumen-
ten als jaarverslag, 
jaarplan, enquêtes, 
teamvergaderin-
gen, intervisie-
groepen zijn 
bronnen op basis 
waarvan (nieuwe) 
prioriteiten worden 
bepaald, die ver-
volgens weer wor-
den geëvalueerd 
etc. 
De keuze voor pri-
oriteiten brengt 
ook veranderingen 
in randvoorwaar-
den (vb media-
theek, ict en 
ruimtes) met zich 
mee. 

Kwaliteitszorg en 
schoolontwikke-
ling zijn sterk ver-
weven. Centraal 
staat de wens tot 
kwaliteitsverbete-
ring en dan niet via 
ad hoc-beleid, 
maar met grote lij-
nen die structuur 
geven en borging 
mogelijk maken. 
Kwaliteitzorgt leidt 
tot een betere sig-
nalering en betere 
analyses en daar-
door uiteindelijk 
tot beter onderwijs. 

niet ver-
we-
ven/geen 
samen-
hang 

Er is geen samenhang tussen 
kwaliteitszorg (kwaliteits-
kaarten) en de schoolverbe-
tering (invoering van nieuwe 
methodes). De relatie tussen 
beide is nog in ontwikke-
ling. 
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4.4 Opbrengsten van kwaliteitszorg  
 
Bij de uitspraken over de opbrengsten van de schoolontwikkeling en kwaliteits-
zorg wordt nogmaals de sterke verwevenheid tussen beide zichtbaar. Het is voor 
de scholen niet gemakkelijk om de ervaren opbrengsten toe te schrijven aan ofwel 
de schoolontwikkeling die men doormaakt, ofwel aan de kwaliteitszorg zoals die 
wordt uitgevoerd. Waarschijnlijk kan schoolontwikkeling het best worden opge-
vat als een fase in de kwaliteitszorgcyclus, namelijk de uitvoerende fase. Eén van 
de directeuren benoemt dat ook expliciet. 

• Kwaliteitszorg heeft geleid tot schoolontwikkeling. En schoolontwikke-
ling heeft geleid tot: meer rust en orde, afspraken in het team met name 
over de leerlingzorg, verbetering van het leesonderwijs, betere leerresul-
taten, ander leerkrachtgedrag. Jammergenoeg heeft dit alles nog niet ge-
leid tot groei van het aantal leerlingen wat ook een van de doelstellingen 
was. 

De belangrijkste opbrengsten zijn wellicht het best opnieuw in te delen naar het 
niveau in de school waarop ze het meest zichtbaar worden: bij de leerlingen, de 
leerkrachten/het team of op school- en managementniveau. 
 
Bij de leerlingen ziet men als positieve effecten van kwaliteitszorg en schoolont-
wikkeling: 

• verbetering van leerresultaten 
• verbetering van het gedrag, vermindering van het aantal probleemleerlin-

gen 
• meer plezier in school 

 
Bij de leerkrachten en op teamniveau kunnen de opbrengsten worden samengevat 
als "er is sprake van professionalisering." De professionaliteit wordt op de vol-
gende manieren zichtbaar: 

• er is meer uitwisseling over en reflectie op het eigen onderwijs 
• er komt meer deskundigheid de school in (leerkrachten ontwikkelen een 

meer lerende houding) 
• de werksfeer is opener, plezierig en er is sprake van onderlinge steun 
• de visie wordt gedeeld 
• leerkrachten krijgen meer zelfvertrouwen en zijn breder inzetbaar 
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De meeste effecten van kwaliteitszorg doen zich, zoals te verwachten valt van een 
integraal systeem, voor op schoolniveau en betreffen met name de versterking van 
een duidelijke en planmatige werkwijze via een kwaliteitszorgsysteem en team-
geest: "er is het gevoel dat je als team, met elkaar, iets aan het ontwikkelen bent." 
Maar ook de leerlingen hebben daar profijt van en de kwaliteit van het onderwijs 
wordt beter: 

• er is meer zicht op de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs dat 
daarbij past 

• er komt meer lijn in de school (in handelen en denken) 
• de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten zijn verbeterd 
• er is duidelijkheid, overzicht en evenwicht tussen plannen en de uitvoer-

baarheid 
• de communicatie tussen schoolleiding en team is verbeterd 
• er is meer contact met de ouders, de ouders zijn meer tevreden over de 

school 
 
Er zijn slechts drie scholen die nog geen opbrengsten ervaren noch van kwali-
teitszorg, noch van de schoolontwikkeling. Dit zijn alledrie scholen die nog wei-
nig aan kwaliteitszorg lijken te doen. Mogelijk is dit een teken dat opbrengsten 
alleen duidelijk worden wanneer er een cyclisch systeem van kwaliteitzorg is.  
Tot slot een citaat van een van de directeuren die naar ons idee heel goed aangeeft 
hoe de samenhang tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling idealiter in zijn 
werk gaat: 

• Dankzij de kwaliteitszorg is de lijn in de school een stuk duidelijker ge-
worden. Bovendien blijf je als school in beweging, je kunt niet (meer) op 
de automatische piloot werken. Er is meer onderlinge uitwisseling geko-
men, ook tussen de bouwen. Daardoor ontstaat een betere doorgaande 
lijn in taal, rekenen, cultuur enzovoort. Door de constante evaluatie en 
de bijstellingen wanneer dat nodig is, is ook voor de leerkrachten in de 
klas veel duidelijker waarmee zij bezig zijn en waarom dat belangrijk is. 
Met als resultaat dat het onderwijs beter wordt voor de kinderen. 
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4.5 Ervaren belemmerende en bevorderende factoren 
 
Belemmerende factoren 
Teams 
De meest kenmerkende belemmering die de directies zien, is die van de (soms 
grote) niveauverschillen binnen de teams: “Enkele collega’s houden de ontwikke-
lingen moeilijk bij”, of: “Sommige leerkrachten zien zichzelf alleen als lesgever 
en nemen niet graag verantwoordelijkheid in de organisatie op zich, de niet-
lesgebonden taken kan niet iedereen aan.” 
Enkele oudere teamleden zijn minder geneigd tot reflectie, geven al jaren op de-
zelfde manier les en kijken weinig buiten de context van de eigen school. Nieuw-
komers moeten ingewerkt worden, en gecoacht. Bovendien ontstaat het risico van 
uit elkaar groeien in ontwikkeling door verschillen in tempo. Een aantal school-
leiders geeft daarnaast aan dat zij het lastig vinden de onderlinge communicatie 
goed te stroomlijnen met veel deeltijders in hun teams: “Er is altijd wel iemand 
niet.”  
 
Leerlingenpopulatie 
Ook op dit gebied ervaren de directies soms belemmeringen voor hun schoolont-
wikkeling die overigens erg uiteenlopend kunnen zijn. Op de ene school heeft 
men een zo goed presterende leerlingenpopulatie dat eigenlijk alle uitdaging tot 
vernieuwen ontbreekt. Op een andere school wisselt de leerlingenpopulatie zo 
sterk dat het moeilijk is om de opbrengsten van de school zichtbaar te maken. 
Verder noemen zowel een directeur van een witte (dorps)school, als een directeur 
van een zwarte (stads)school de ouders als belemmering: ze hebben weinig ambi-
tie voor hun kinderen of zijn traditioneel ingesteld. 
 
Gebouwen 
Een aantal directeuren kampt met problemen in de huisvesting van de school: het 
gebouw is te klein, de klassen zijn met 30 leerlingen te groot, gebouwen zijn te 
oud en dragen daardoor niet bij aan het imago van de school, of de school moet 
noodgedwongen steeds wisselen van locatie. Gelukkig is er meestal wel al zicht 
op nieuwbouw of vernieuwing van het bestaande gebouw waarmee de locaties 
ook passen bij de eisen die het vernieuwde onderwijs stelt, bijvoorbeeld in de 
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vorm van geschikte plekken waar leerlingen zelfstandig en in groepjes kunnen 
werken. 
 
Overheid 
Vanzelfsprekend worden ook veel bekende problemen genoemd als belemmering 
voor schoolontwikkeling: gebrek aan tijd en geld en de effecten van het over-
heidsbeleid zoals de nieuwe regeling rond leerlinggewichten, onduidelijkheid 
over het speciaal basisonderwijs en de plan- en verantwoordingslast in de vorm 
van telkens andere formats en matrixen. Ook is er sprake van frustratie bij één 
van de scholen over het feit dat het noodzakelijk is dat de leerkrachten zelf op 
vrijdag met een emmertje sop hun klas schoonmaken. 
 
Bestuur 
Een enkele keer worden ook het schoolbestuur en bovenschools niveau als be-
lemmerende factoren aangemerkt. Toekenning van financiële middelen duurt erg 
lang, er is weinig zicht op de groei van het aantal kinderen in de wijk en de con-
sequenties daarvan voor de school. Of een te sterke focus op alleen de cognitieve 
opbrengsten bij de leerlingen en te weinig oog voor verschillen of voor de in-
spanningen van het team om die resultaten bij de leerlingen te bereiken, werken 
niet echt motiverend. 
 
Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling 
Enkele van de belemmeringen die de directies benoemen, zijn rechtstreeks gerela-
teerd aan kwaliteitszorg of de invoering van vernieuwingen. “Kwaliteitszorg is 
geen lineair proces. De werkelijkheid is weerbarstig en daarmee moeten team en 
directie leren omgaan, maar het bewust volgen van ontwikkelingen kan ook het 
gevoel geven dat het nooit af is.” En: “Kwaliteitszorg, doelen stellen, toetsen af-
nemen en resultaten invoeren in de computer, dat strookt niet helemaal met de fi-
losofie van de vrije school.” 
Verder blijken structuur en coördinatie van de vernieuwingen op enkele scholen 
een belangrijk aandachtspunt. Ook waken de directies voor het invoeren van te-
veel vernieuwingen tegelijkertijd. Individuele initiatieven van teamleden moeten 
doorgetrokken worden naar het bouw- of teamniveau en men streeft naar een echt 
gemeenschappelijke visie die het mogelijk maakt de vertrouwde werkwijze los te 
laten. Bij de teamleden is behoefte aan structuur, sturing en ondersteuning en 
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goede communicatie. Dit type opmerkingen komt overigens steeds van scholen 
waar het kwaliteitszorgsysteem nog niet compleet en cyclisch is. 
Bevorderende factoren 
Als bevorderende factoren worden het meest genoemd: de betrokkenheid van het 
team, een nieuwe en/of enthousiaste, professionele directeur en de deskundigheid 
en feedback die externe netwerkcontacten opleveren. Daarnaast blijkt dat ook de 
vernieuwing en/of kwaliteitszorg zelf stimulerend werken. 
 
Teams 
Bij de teams lijkt sprake van een belangrijke wisselwerking tussen vernieuwing 
en betrokkenheid. De directies geven aan dat het team openstaat voor de vernieu-
wing en veranderingsbereid is. “De schoolcultuur draagt zeker bij: er zijn goede 
onderlinge verhoudingen, er is een zekere mate van openheid tussen de teamleden 
via intervisie en collegiale consultaties, en het inzicht in de vorderingen op 
groepsniveau leidt tot verbetering van de onderwijskwaliteiten, tot reflectie en 
vertrouwen.” Ook noemt men de vergroting van deskundigheid van de teamleden 
via scholing als een positieve factor. 
Vaak lijkt het erop alsof eigenlijk sprake is van een opbrengst van het werken aan 
vernieuwingen in de school, die echter op zichzelf ook weer positieve effecten 
heeft voor de voortgang daarvan: 

• Er is goede scholing en coaching, en mooi nieuw lesmateriaal. Dat inspi-
reert de leerlingen, maar ook de leerkrachten. Door de grote hoeveelheid 
vernieuwingen is iedereen flexibeler geworden, er is veel overleg en een 
open sfeer in het team. Het team is wel ‘in’ voor vernieuwingen. 

• Het zien van resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van de taalvaardig-
heid van de leerlingen, is stimulerend voor de teamleden 

• De teamleden zijn mondiger en zelfstandiger geworden, vernieuwingen 
komen nu vanuit het team. 

 
Directies 
Regelmatig (6x) hebben de teamleden spontaan ook hun directeur als bevorderen-
de factor genoemd. De (vaak nieuwe) directeuren zijn goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen, deskundig, enthousiast en inspirerend. Op één van de scholen 
drukt men de vergelijking met voorgangers als volgt uit: “De directie is er nu om 
de school te leiden, niet om vrienden te maken, via pappen en nathouden…” 
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Leerlingenpopulatie 
Twee scholen (beide met veel 1.9 leerlingen) merken op dat er vergeleken met 
enkele jaren geleden wel wat verbetering is opgetreden in de leerlingenpopulatie 
op de school: er zijn minder probleemleerlingen door ofwel ontwikkelingen in de 
wijk rond de school, ofwel vanwege verandering van het imago van de school 
(i.c. de school staat nu meer bekend als goede islamitische school en wordt min-
der gebruikt als ‘verwijsmogelijkheid’). Ook een van de andere scholen noemt en-
thousiasme van de leerlingen voor de vernieuwingen op de school als 
stimulerende factor. 
 
Bestuur 
Niet echt veel scholen noemen hun bestuur als bevorderende factor in schoolont-
wikkeling of kwaliteitszorg. Het zijn drie scholen met een groot bestuur die wel 
aangeven dat hun bestuur in dit opzicht stimulerend is: “Het bestuur is stimule-
rend ten aanzien van de kwaliteitszorg en enorm faciliterend wat betreft de 
schoolontwikkeling.” Deze besturen zorgen bijvoorbeeld voor trainingen en sa-
menwerking tussen scholen. 
Eén school met een klein bestuur belicht precies de andere kant van het spectrum: 
“Als eenpitter heb je geen last van een bovenschoolse laag die misschien op een 
andere manier aan kwaliteitszorg wil werken.” 
 
Externe netwerken 
Opvallend vaak worden externe contacten genoemd als bevorderende factor voor 
schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Het gaat dan om de schoolbegeleidings-
diensten en andere externe deskundigen (4x), de inspectie (4x), de samenwer-
kingsverbanden waarin de scholen deelnemen (2x), ouders (2x), een 
directeurenoverleg, uitwisseling tijdens landelijke studiedagen of congressen, 
contacten met een lectoraat van een van de hogescholen, en de aansluiting van 
een eenpitter bij het scholings- en expertiseprogramma van een groot bestuur. Al 
deze contacten dragen bij tot uitbreiding van de deskundigheid en/of vervullen de 
rol van ‘partner’ van de school (ook wel: ‘critical friend’). 
 
Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling 
Het werkt gunstig wanneer de vernieuwingen zijn gestart vanuit de school zelf, en 
niet van buitenaf of van bovenaf zijn opgelegd, geven drie van de directeuren aan: 
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“Er was grote behoefte aan ontwikkeling en samenwerking in het team.” En: “De 
keuze voor het daltonconcept is vanaf het begin ook meegenomen in het perso-
neelsbeleid, mede daardoor waren er geen weerstanden in het team tegen de ge-
kozen vernieuwing.” 
Tot slot hebben ook de schoolontwikkeling en kwaliteitszorg zelf een positieve 
invloed, zoals al bleek bij de teams. De bereikte verbetering van de leerresultaten 
werkt, zoals alle succeservaringen, stimulerend. “De vernieuwingen dragen bij 
tot een goede sfeer op de school bij de leerlingen en de leerkrachten. De leer-
krachten worden gehoord en ervaren dat hun werk ertoe doet.” De adequatere 
opvang en begeleiding van zorgleerlingen biedt ook de leerkrachten steun. Maar 
het meest in het oog springend is het aantal uitspraken dat neerkomt op ‘er is 
meer ‘structuur, meer duidelijkheid en meer grip’ of op de verademing dat er nu 
eindelijk tijd en ruimte is voor kennisuitwisseling, scholing en overleg. Twee cita-
ten ter illustratie: 

• “Er is nu veel meer grip op wat er in ons onderwijs gebeurt. We weten 
wat goed is gegaan en wat niet, en waaraan dat ligt. Oplossingen kunnen 
worden toegespitst op problemen. De persoonlijke ontwikkelingsplannen 
van de leerkrachten moeten passen bij het teamlid, maar ook bij de on-
derwijsvisie van de school.” 

• “De centrale vraag ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed’ en de 
cyclische aanpak van de kwaliteitszorg, bieden overzicht en inzicht. Dat 
maakt het mogelijk afwegingen te maken tussen wensen en haalbaarheid. 
En het houdt het gesprek over het onderwijs gaande.” 

 
 
4.6 De invloed van bovenschools management en bestuursgrootte 
 
Veel van de casestudiescholen geven aan dat zij te maken hebben met een bestuur 
‘op afstand’. Overigens is er een eenpitsbestuur dat bestaat uit ouders van leerlin-
gen die de school bezoeken, dit type bestuur zit juist erg dicht op de school. 
In het survey-onderzoek dat wordt besproken in deel 1 van deze rapportage, is 
onderscheid gemaakt in drie soorten leiderschapspraktijken: richting geven, stu-
ren op de ontwikkeling van mensen en herontwerpen van een organisatie. We 
leggen deze leiderschapspraktijken naast de uitspraken die directies en teamleden 
van de casestudiescholen in de interviews deden over de rol van hun bestuur of 
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bovenschools management om na te gaan in hoeverre deze leiderschapspraktijken 
door hen ook worden herkend. 
Vooral bij de eenpitters lijkt het erop dat de besturen weinig onderwijskundige 
deskundigheid in huis hebben of inzetten. In de meeste gevallen geven de direc-
teuren aan dat zij hun bestuur informeren, vaak op eigen initiatief. De besturen 
vervullen voornamelijk beheerstaken en houden zich niet bezig met de onderwijs-
kundige zaken, school- en visieontwikkeling of de aansturing van kwaliteitszorg. 
In een enkel geval denkt een bestuur mee over deze meer onderwijsinhoudelijke 
zaken. De eenpitsbesturen lijken geen van de drie leiderschapspraktijken uit te oe-
fenen: zij zijn in elk geval niet richtinggevend of ingesteld op het herontwerpen 
van organisaties. De enige school die aangeeft dat het bestuur een rol speelt via 
overleg, scholing en deskundigheid heeft als eenpitter –juist vanwege deze voor-
waarden- contact gezocht met een groter schoolbestuur dat beter aan deze behoef-
ten kan voldoen. 
Ook de middelgrote besturen lijken niet altijd een sterke rol te spelen in de ont-
wikkelingen op de scholen: vier van de zes directies gebruiken beschrijvingen in 
dezelfde sfeer als bij de eenpitsbesturen: “Het bestuur is toeschouwer bij de ont-
wikkelingen” of: “Het bovenschools management is niet betrokken bij de kwali-
teitszorg of schoolontwikkeling.” Nu is het zo dat één van deze besturen in deze 
groep ook nog steeds tamelijk klein is en bestaat uit slechts drie scholen. Er is 
sprake van een bestuur op afstand met een regeling waarin de drie directeuren ge-
zamenlijk het bovenschools management vormen: “Dit bovenschools manage-
ment stelt ook de agenda op van de bestuursvergaderingen en zoekt momenteel 
naar een goede vorm om het bestuur wel te informeren over de ontwikkelingen, 
de resultaten daarvan en de inspectierapporten.” Verder valt op dat het de open-
bare besturen zijn die de sterkst sturende rol vervullen. 
De middelgrote besturen die wat minder op afstand staan, hebben bijvoorbeeld 
een sturende rol in het personeelsbeleid. Zij voeren de gesprekkencyclus in het 
kader van de wet BIO uit, en houden zich bezig met verzuimregistratie en –
management. In een enkel geval is er sprake van intercollegiale consultaties tus-
sen schoolleider en een beleidsmedewerker van het bovenschools management. 
Voor één van de scholen met een middelgroot bestuur geldt dat het bestuur (één 
van de Amsterdamse stadsdelen) behoorlijk sturend is op een aantal eigen be-
leidsspeerpunten in het kader van het achterstandenbeleid; bijvoorbeeld is een 
keuze gemaakt voor implementatie van een voorschoolprogramma. Ook heeft de 
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school een keuze gemaakt voor een daltonprofiel op aandringen van dit bestuur. 
Dat is echter niet zozeer voortgekomen uit een visie op onderwijs bij het bestuur, 
maar ingegeven vanuit de taak als ‘beheerder’: het voorkomen van uitstroom van 
leerlingen naar andere delen van de stad vanwege belangstelling bij ouders voor 
vernieuwingsonderwijs. Op het gebied van kwaliteitszorg is er echter geen in-
vloed geweest vanuit het bestuur.  
Bij de middelgrote besturen is het ontwikkelen van mensen (via het personeelsbe-
leid en collegiale consultatiegesprekken) de sterkst vertegenwoordigde leider-
schapspraktijk. Slechts in een enkel geval houden deze besturen zich bezig met 
richting geven aan ontwikkelingen zoals speerpunten uit het  gemeentelijk en lan-
delijk overheidsbeleid, of vanuit een beheerstaak om zoveel mogelijk leerlingen 
binnen het eigen stadsdeel naar school te kunnen laten gaan. 
 
De grote besturen lijken een breder scala aan leiderschapspraktijken te vervullen. 
Zij zijn over het algemeen, maar zeker niet allemaal, sterker sturend ten aanzien 
van hun scholen dan de andere besturen. Ook hier geven twee van de zeven scho-
len aan dat zij vooral te maken hebben met een 'bestuur op afstand'. Die grote be-
sturen waar leiderschapspraktijken herkenbaar zijn, zijn duidelijk meer dan de 
middelgrote besturen en de eenpitters bezig met de ontwikkeling van kwaliteits-
zorg. Zij zijn richtinggevend via het formuleren van kaders, het ontwikkelen van 
formats en het  regisseren van overleg tussen directeuren op dit gebied. Evenals 
de middelgrote besturen houden ook de grote besturen zich daarnaast bezig met 
het personeelsbeleid. De grote besturen kunnen hierin kennelijk iets verder gaan 
en besteden volgens de scholen aandacht aan de ontwikkeling van mensen door 
hen te voorzien van (nieuwe) kennis en informatie via scholingen en studiedagen.  
De ontwikkeling van de onderwijsvisie en -organisatie blijkt echter óók bij de 
scholen met een groot bestuur een taak die bij de directie en het team van de scho-
len zelf ligt. De leiderschapspraktijk 'herontwerpen van organisaties' als typende 
rol van het bestuur, wordt niet herkend door de scholen, noch bij de kleine, noch 
bij de middelgrote en grote besturen. 
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4.7 De rol van de directeuren en de teams 
 
De directeuren ‘bewaken het proces’, volgens de meeste teamleden. Verder zien 
zij hun directie veel als: initiërend, stimulerend en sturend. De directeuren zorgen 
voor de randvoorwaarden, zetten lijnen en kaders uit, doen het voorbereidende 
werk door plannen te schrijven, en bieden steun voor het team in hun verant-
woordelijkheid voor het onderwijs. “De directeur bewaakt het proces, geeft aan 
waar het heen moet, en denkt verder. Als hij te snel gaat, wordt hij soms terugge-
floten door het team of de beleidsgroep. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid.”  
Ook teamleden lijken over het algemeen een behoorlijk betrokken rol te spelen, 
vooral naarmate er meer sprake is van een kwaliteitszorgsysteem: “Er is ruimte 
voor inbreng vanuit het team. Het team is behoorlijk actief in het kijken naar wat 
beter kan.” Teamleden vervullen vooral een uitvoerende rol, en denken mee over 
de uitwerking en uitvoering van plannen. Ook vervullen teamleden soms een ad-
viserende rol en dragen zij punten aan waarop vernieuwing nodig is. 
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1 Samenvatting 
 
 
 
 
Het hier gerapporteerde onderzoek heeft als doel meer inzicht te geven in de be-
tekenis van interne en externe kwaliteitszorg voor schoolontwikkeling in het ba-
sisonderwijs. In het onderzoek worden interne kwaliteitszorg, schoolontwikke-
ling, externe verantwoording en de sturing van bovenschoolse managers daarbij 
in samenhang bestudeerd. 
 
Bij (interne) kwaliteitszorg in het onderwijs gaat het om het systematisch vaststel-
len van de eigen onderwijskwaliteit op verschillende niveaus. De verzamelde ge-
gevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om verantwoording afleggen aan 
belanghebbenden. Daarnaast is het belangrijk dat een school de gegevens rappor-
teert en interpreteert in het licht van schoolverbetering, dus om zicht te krijgen op 
de gebieden waarop verdere ontwikkeling mogelijk of zelfs wenselijk is.  
Onderzoek naar zelfevaluatie en het gebruik van feedback laat zien dat scholen 
weliswaar allerlei instrumenten voor kwaliteitszorg gebruiken, maar dat de benut-
ting van kwaliteitszorggegevens voor interne schoolontwikkeling geenszins van-
zelfsprekend is. Scholen beschikken niet altijd over voldoende kennis en 
vaardigheden om de gegevens die met behulp van zelfevaluatie zijn verkregen te 
analyseren, te begrijpen en te vertalen naar concrete verbeteringsvoorstellen. Wat 
scholen doen aan kwaliteitszorg en welke instrumenten zij daarbij gebruiken is 
bekend, maar over op wijze waarop deze gegevens worden ingezet voor school-
ontwikkeling weten we nog maar weinig. 
Ook de wijze waarop veranderingen worden aangepakt kan bepalend zijn voor de 
mate waarin een organisatie succesvol is in het tot stand brengen van ontwikke-
lingen. Boonstra onderscheidt drie wijzen van aansturen van veranderingsproces-
sen: de ontwerpaanpak, de ontwikkelaanpak en het lerend vernieuwen. Eén van 
de doelstellingen van het onderzoek is na te gaan in hoeverre deze verschillende 
benaderingen in het onderwijs worden gehanteerd en wat daarvan het effect is op 
schoolontwikkeling. 
Externe ondersteuning blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor scholen om 
met succes van data-feedback te leren. Hierbij kan het bovenschools management 
een rol vervullen. Naar de visie van bovenschoolse managers op hun rol als lei-
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dinggevende en meer specifiek op hun rol in de aansturing van kwaliteitszorg en 
schoolontwikkeling was tot nu toe geen systematisch onderzoek gedaan. 
Een aandachtspunt vormt ten slotte het spanningsveld tussen interne en externe 
kwaliteitszorg. De vraag is: in hoeverre de trend in het overheidsbeleid om de 
verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit steeds sterker te leggen bij de 
scholen zelf, voor de scholen discrepanties met zich meebrengt tussen enerzijds 
aandacht voor interne processen van schoolontwikkeling en anderzijds de externe 
verantwoordingsplicht. Ook op dit punt is het relevant een beter beeld te krijgen 
van de rol van het bovenschools management. 
 
Er zijn twee deelstudies uitgevoerd. In de eerste deelstudie staan de rolopvatting 
en leiderschapspraktijken van de bovenschoolse managers centraal, plus de wijze 
waarop zij leidinggeven aan kwaliteitszorg en schoolontwikkeling van de scholen 
die onder hun verantwoordelijkheid vallen. De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Vanuit welke rolopvatting en via welke leiderschapspraktijken geven bo-
venschoolse managers leiding aan kwaliteitszorg?  

Dit is onderzocht middels een survey-onderzoek bij bovenschoolse managers. De 
bovenschoolse managers kregen uitspraken voorgelegd betreffende rolopvattin-
gen over het (bovenschools) leiderschap, leiderschapspraktijken van het boven-
schools management en de wijze waarop zij scholen ondersteunen bij 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling.  
 
De tweede deelstudie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de rol die kwaliteits-
zorg speelt in processen van schoolontwikkeling. Belangrijke vragen daarbij zijn: 
op welke manier doen scholen aan kwaliteitszorg, welke invloed heeft dat op hun 
schoolontwikkeling en hoe worden de veranderingsprocessen aangestuurd? In de-
ze deelstudie gaan we ook na in hoeverre ondersteuning door het schoolbestuur 
een rol speelt bij die schoolontwikkeling en/of de uitvoering van kwaliteitszorg. 
De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Op welke momenten en hoe heeft kwaliteitszorg betekenis voor de fase, 
inhoud, strategieën van schoolontwikkeling en op welke wijze is er spra-
ke van ondersteuning door de bovenschoolse manager? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn casestudies verricht op achttien scholen. 
Zowel de directie als enkele teamleden werden geïnterviewd aan de hand van een 
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gespreksleidraad. Ook zijn relevante documenten -zoals schoolgidsen en inspec-
tierapporten- bestudeerd. 
 
Deelstudie 1: survey bovenschoolse managers 
 
Onderzoeksaanpak  
In het survey-onderzoek zijn bovenschoolse managers benaderd via hun besturen. 
Alle besturen met PO-scholen hun onder beheer zijn aangeschreven. Er is een 
webenquête ontwikkeld die was bedoeld voor de bovenschoolse managers die 
vanuit de bovenschoolse directielaag eindverantwoordelijk waren voor drie of 
meer scholen. De enquête kent de volgende onderdelen: 
 achtergrondgegevens 
 rolopvattingen van bovenschoolse directies 
 leiderschapspraktijken van bovenschoolse directies 
 rol van bovenschoolse directie bij kwaliteitszorg. 

 
De rolopvattingen van bovenschoolse managers zijn uitgewerkt op basis van de 
theorie van Quinn (1988). Deze ontwikkelde het ‘concurrerende-waardenmodel’ 
om leiderschapsrollen en waargenomen effectiviteit van managers te beschrijven. 
Centraal daarbij staat de gedachte dat alle managers van organisaties geconfron-
teerd worden met vier eisen die voor de effectiviteit van de organisatie van belang 
zijn: betrokkenheid, innovatie, opbrengsten en efficiëntie. Elk vraagt om een ei-
gen type aansturing. Onderzoek wijst uit dat succesvolle managers een breed re-
pertoire uit deze rollen weten in te zetten. 
Voor het in kaart brengen van de leiderschapspraktijken van bovenschoolse ma-
nagers zijn op grond van theorievorming van onder andere Leithwoord en Riehl 
(2001) vijf itemsets voor het meten van transformatief leiderschap (leidinggeven 
aan verandering) bewerkt, die samen drie dimensies van leiderschap bestrijken: 
richting geven, ontwikkelen van mensen en herontwerpen. 
De verzamelde data zijn beschreven aan de hand van frequentieverdelingen, ge-
middelden en kruistabellen. Er zijn verschillen en samenhangen berekend en ge-
toetst. Schaalconstructie heeft plaatsgevonden met behulp van factoranalyses en 
betrouwbaarheidsanalyses. 
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Leiderschapsrollen en -praktijken 
De respondenten herkennen zich, zoals verwacht kan worden van leidinggeven-
den op dit niveau, inderdaad in een breed repertoire aan rollen en dus verschillen-
de sturingsperspectieven. Ruim 80% van de respondenten zegt alle rollen (en dus 
alle typen sturing) in meer of mindere mate belangrijk te vinden voor hun werk. 
De rol als bestuurder/regisseur wordt in het algemeen het belangrijkst gevonden, 
gevolgd door de rol van stimulator/facilitator en de rol van innovator. 
De bovenschoolse managers zijn, waar het gaat over hun leiderschapspraktijk, 
van mening dat zij op alle vijf dimensies van transformatief leiderschap hoog sco-
ren. Geen van de leiderschapspraktijken springt er duidelijk uit en er blijkt een 
vrij sterke samenhang tussen de verschillende leiderschapspraktijken. 
 
Verondersteld wordt dat rolopvattingen en leiderschapspraktijken samenhangen 
met kenmerken van de bovenschoolse managers en de context waarbinnen zij 
werken. We hebben dat onderzocht voor: bestuursvorm, organisatie, denominatie, 
grootte van het bestuur (middelgroot en groot) en diversiteit van scholen die on-
der het bestuur vallen.  
Er blijken geen verschillen in rolopvattingen tussen de verschillende bestuurs-
vormen en denominatie. Rolopvattingen van bovenschoolse managers, met name 
ten aanzien van de mentor- en coördinatorrol, hangen wel samen met organisatie, 
grootte en diversiteit van het bestuur waarvan zij deel uitmaken. Hiërarchisch ge-
organiseerde directies hechten meer waarde aan de mentorrol dan collegiaal geor-
ganiseerde, bovenschoolse managers van organisaties die uitsluitend bestaan uit 
reguliere basisscholen hechten meer waarde aan de coördinatorrol dan boven-
schoolse managers van organisaties die meerdere schooltypen omvatten, en de 
grootte van de bovenschoolse organisatie hangt negatief samen met het belang dat 
wordt gehecht aan de rolopvattingen ‘coördinator’ en ‘mentor’. 
Leiderschapspraktijken hangen wel samen met denominatie (voor de ondersteu-
nende praktijk), en met bestuursvorm (bij modelleren en ondersteunen), en ook 
met grootte. Bovenschoolse managers van grote besturen hanteren in mindere ma-
te de leiderschapspraktijken modelleren en ondersteunen, dan die van kleine be-
sturen. Leiderschapspraktijken blijken niet samen te hangen met organisatie van 
het bovenschools management (collegiaal of hiërarchisch) en diversiteit.  
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Leidinggeven aan kwaliteitszorg 
Het werken met een gestandaardiseerd format voor kwaliteitszorg binnen de 
scholen is bij ongeveer 80% van de respondenten al enige tijd dan wel sinds kort 
ingevoerd. Het gebruik van kwaliteitszorg voor bovenschoolse vergelijking en het 
archiveren van de kwaliteitszorggegevens van de scholen vindt bij iets meer dan 
de helft van de bovenschoolse managers plaats, zij het dat beide ontwikkelingen 
nog in de kinderschoenen staan.  
Bespreking van de kwaliteitszorggegevens van individuele schooldirecteuren en 
de bovenschoolse directie vindt vaak systematisch plaats en soms incidenteel. Het 
collectief bespreken van die gegevens met alle directeuren die deel uitmaken van 
een stichting is minder gebruikelijk. Vrijwel alle bovenschoolse managers hebben 
overleg met de inspectie over kwaliteitszorg op hun scholen, incidenteel dan wel 
systematisch. Veelal staat in dat overleg ook de rol van de bovenschoolse directie 
bij kwaliteitszorg op de agenda.  
Ruim 80% van de bovenschoolse managers signaleert dat er sprake is of kan zijn 
van een spanningsveld tussen externe en interne kwaliteitszorg, i.e. het verant-
woordingsperspectief en het verbeteringsperspectief, of dat het zou kunnen ont-
staan. Het merendeel van hen is dan ook op zoek naar manieren om dit 
spanningsveld voor de scholen te verminderen.  
 
Analyse van de samenhang tussen de leiderschapspraktijken en de aandacht voor 
kwaliteitszorg laat zien dat hoe hoger de bovenschoolse managers scoren op elk 
van de leiderschapspraktijken, hoe meer aandacht zij besteden aan kwaliteitszorg 
op de scholen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  
De onderzochte kenmerken van het bestuur waarbinnen de bovenschoolse mana-
gers actief zijn -organisatie, bestuursvorm, denominatie, grootte en diversiteit- 
blijken niet samen te hangen met aandacht voor kwaliteitszorg. 
 
Deelstudie 2: casestudies basisscholen 
 
Onderzoeksaanpak casestudies 
De casestudies naar kwaliteitszorg en schoolontwikkeling hebben plaatsgevonden 
op achttien basisscholen. Bij de selectie van de scholen is gestreefd naar spreiding 
op twee kenmerken die mogelijk een relatie hebben met de stand van zaken op het 
gebied van kwaliteitszorg op een school: de grootte van het bestuur waartoe een 
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school behoort en de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Verder is ge-
streefd naar zoveel mogelijk heterogeniteit in de onderzoeksgroep naar denomina-
tie, onderwijsvisie, onderwijstype en mate van urbanisatie. 
 
Er zijn semi-gestructureerde interviews gehouden op de scholen zelf, met de di-
rectie, en met enkele teamleden die goed op de hoogte zijn van de belangrijkste 
ontwikkelingen op de school en/of de uitvoering van de kwaliteitszorg. Ook heb-
ben we gebruik gemaakt van gegevens uit schoolgidsen, jaarplannen en inspectie-
rapportages. De vragen die in de interviews centraal stonden, waren: 

• Is er sprake van kwaliteitszorg op de school en op welke wijze is deze 
georganiseerd? 

• Is er sprake van schoolontwikkeling en op welke wijze is deze georgani-
seerd? 

• Is er sprake van een relatie tussen de kwaliteitszorg en de schoolontwik-
keling op de school? 

• Op welke wijze is er sprake van ondersteuning door de bovenschoolse 
manager/het schoolbestuur van de kwaliteitszorg (en/of schoolontwikke-
ling)? 

Verder is gevraagd hoe betrokkenen de veranderaanpak op hun school typeerden 
en naar hun visie op het eventuele spanningsveld tussen enerzijds externe verant-
woording en anderzijds interne monitoring van schoolverbeteringsprocessen. Tot 
slot zijn ook de ervaren opbrengsten van en de belemmerende en bevorderende 
factoren voor kwaliteitszorg besproken. 
De casestudies zijn uitgevoerd en geanalyseerd via een within- en cross-case ana-
lyse. Bij de analyse is zowel aandacht besteed aan de samenhang tussen kwali-
teitszorg en schoolverbetering per individuele school, als aan de overeenkomsten 
en verschillen tussen scholen die gerelateerd kunnen worden aan de grootte van 
het bestuur en/of de samenstelling van de leerlingenpopulatie. 
 
Leerlingenzorg 
Leerlingenzorg en schoolontwikkeling zijn de twee belangrijkste doelstellingen 
van kwaliteitszorg voor scholen. Er blijkt eigenlijk sprake van een drieslag: (1) 
kwaliteitszorg staat in dienst van de schoolontwikkeling, (2) schoolontwikkeling 
in dienst van (3) goede leerresultaten zowel op groepsniveau als op leerlingni-
veau. Bijna alle casestudiescholen doen aan kwaliteitszorg via het verzamelen van 



Reflectie: Samenvatting  
 

 133 

gegevens over de leerresultaten van de leerlingen met een leerlingvolgsysteem. 
Dat levert informatie over hoe het met een leerling gaat en daaruit kan vervolgens 
worden afgeleid in hoeverre aanpassing van het onderwijs voor die leerling nodig 
is: meer uitdaging, meer oefening, extra aandacht eventueel met hulp van een 
handelingsplan. Goede afstemming van het onderwijs op de individuele leerling 
vormt een eerste laag van de kwaliteit. 
 
Reflectie op onderwijskwaliteit op basis van leeropbrengsten 
Een volgende stap in het benutten van leerlinggegevens maken veel, maar niet al-
le casestudiescholen. Dat is het gebruiken van de gegevens uit het leerlingvolg-
systeem om op groeps- en eventueel op schoolniveau af te leiden of bijstellingen 
van het onderwijs nodig zijn: zijn de methodes nog actueel, is de instructie en be-
geleiding van de leerlingen bij de verwerking van nieuwe leerstof op peil, hebben 
de leerkrachten de benodigde kwaliteiten? Ook deze gegevens vormen bouwste-
nen voor kwaliteitsverbetering.  
 
Reflectie op onderwijskwaliteit en -organisatie en de bijdrage daarvan aan 
schoolontwikkeling 
Nog een stap verder zijn scholen met een compleet en cyclisch systeem voor in-
terne kwaliteitszorg. Zij verzamelen op meerdere niveaus gegevens over hun on-
derwijskwaliteit, en vaak ook over de organisatie daarvan, informatie die kan 
bijdragen aan schoolontwikkeling. Scholen die werken met een compleet en cy-
clisch systeem van kwaliteitszorg blijken inderdaad vaker dan de andere scholen 
aan te geven dat vernieuwingen waaraan zij werken, voortkomen uit de kwali-
teitszorgcyclus zelf. Het gaat dan om schoolontwikkeling die vanuit de school 
zelf is geïnitieerd, met als regelmatig genoemd effect dat draagvlak groot is en dat 
de betrokkenheid, het enthousiasme en de deskundigheid van de teamleden be-
vorderend zijn voor de vernieuwingen. Wanneer redenen voor schoolontwikke-
ling extern zijn aangedragen, krijgen de scholen vaker met problemen te maken.  
Naarmate de scholen verder zijn in de ontwikkeling van kwaliteitszorg zijn zij 
overigens ook enthousiaster over de opbrengsten daarvan: het geeft meer grip, 
structuur, betere onderlinge communicatie en meer betrokkenheid van iedereen. 
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Veranderaanpak 
Op alle scholen komt de aanpak van de vernieuwingen het meest in de buurt van 
wat Boonstra een ontwikkelaanpak noemt. Deze veranderaanpak lijkt het meest 
geschikt voor het onderwijs. De scholen die al ver zijn in hun kwaliteitszorgsys-
teem lijken zich meer in de richting van lerend vernieuwen te ontwikkelen. We 
zien daar een meer actieve bijdrage van de teamleden aan ideeënvorming, ver-
antwoordelijkheid nemen voor de organisatie, en het binnenbrengen (en delen) 
van expertise. Verandering via dialoog, zo benoemt men deze aanpak. Een ont-
werpaanpak zagen we conform de typologie van Boonstra vooral op scholen waar 
sprake was van een crisissituatie.  
 
Bovenschools management 
Vooral de grote schoolbesturen spelen een rol van betekenis bij schoolontwikke-
ling en kwaliteitszorg. Het gaat dan vooral om faciliteren: het aanreiken van mo-
dellen en netwerken, en het organiseren van scholing en expertise op allerlei 
gebied. Inhoudelijk ligt de verantwoordelijkheid veelal bij de scholen; zij maken 
de keuzes in onderwijsvisie en didactische benadering. Zowel de middelgrote als 
de grote besturen hebben daarnaast belangrijke invloed op de scholen via hun 
aandeel in het personeelsbeleid. Terwijl in het survey de bovenschoolse managers 
zichzelf zien als de bewakers van het kwaliteitszorgproces en als initiators en sti-
mulators van schoolontwikkeling, benadrukken in de casestudies zowel de direc-
teuren als de teamleden juist de belangrijke rol van de schooldirecteuren in dezen. 
 
De rol van de inspectie  
Scholen die een compleet en cyclisch intern systeem van kwaliteitszorg weten te 
organiseren voor de voortgang van hun schoolontwikkeling en de verbetering van 
de onderwijskwaliteit, lijken inderdaad minder afhankelijk te zijn van externe 
controle door de inspectie. Zij houden zichzelf van binnenuit 'bij de les'. Tegelijk 
speelt de blik over de schouder door de inspectie voor eigenlijk alle scholen nog 
steeds een heel belangrijke rol. Veel schoolleiders geven aan dat zij de inspectie 
beschouwen als een 'kritische vriend'.  
In de kwaliteitszorgsystemen die in gebruik zijn op de casestudiescholen, vinden 
we bovendien de inspectiecriteria voor het periodiek kwaliteitsonderzoek terug. 
Een cyclisch kwaliteitszorgsysteem zorgt volgens de scholen voor grip en grote 
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lijnen in de vernieuwingen waaraan men werkt, en voor overzicht, structuur en 
duidelijkheid in de communicatie. Bovendien leidt een compleet en cyclisch kwa-
liteitszorgsysteem ertoe dat scholen zich op alle niveaus van het onderwijs verder 
ontwikkelen en professionaliseren. Wij beschouwen het stimuleren van kwali-
teitszorg dan ook als een belangrijke inspectietaak.  
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2 De twee deelstudies in samenhang 
 
 
 
 
De rol van het bovenschools management en de besturen in het leiding geven aan 
kwaliteitszorg stond centraal in het eerste deel van het onderzoek, het survey on-
der bovenschoolse managers. Ook in het tweede onderzoeksdeel, de casestudies, 
is gekeken naar de rol van het bovenschools management maar hier via het per-
spectief van de directeuren. De resultaten van beide studies leveren gezamenlijk 
stof voor enkele interessante conclusies. 
 
Formats 
Zo geeft 80% van de bovenschoolse managers in het survey aan dat zij werken 
met een gestandaardiseerd format voor kwaliteitszorg binnen de scholen met bij-
voorbeeld identieke instrumenten of in gezamenlijke afstemming. Datzelfde beeld 
zien we terug in de casestudies: scholen werken vrijwel allemaal met een extern 
ontwikkeld, gestandaardiseerd model voor kwaliteitszorg. Dat betekent alleen nog 
niet dat er op de scholen sprake is van een complete, cyclische aanpak van de 
kwaliteitszorg of van analyse op bovenschools niveau. Afstemming over de ge-
volgde aanpak tussen de scholen binnen hetzelfde bestuur speelt in de casestudies 
overigens voornamelijk bij de grote besturen en bij één middelgroot, openbaar 
bestuur (i.c. één van de Amsterdamse stadsdelen). 
 
Spanningsveld 
Verder is er sprake van overleg tussen de bovenschoolse managers en de inspectie 
over de kwaliteitszorg op de scholen. De bovenschoolse managers erkennen in 
groten getale (80%) daarbij dat er een spanningsveld zou kunnen ontstaat tussen 
het verantwoordingsperspectief dat centraal staat in het contact tussen de school 
en de inspectie, en het verbeteringsperspectief dat centraal staat bij interne kwali-
teitszorg gericht op schoolontwikkeling. Opvallend genoeg komt dit dilemma bij 
de directies van de casestudiescholen helemaal niet naar voren. Dat is wellicht 
verklaarbaar uit het feit dat de meeste scholen hun kwaliteitszorg inrichten op ba-
sis van een model dat al geënt is op de onderwerpen waarop de inspectie haar be-
oordeling ook richt. De normen van de inspectie lijken min of meer 'geïnternali-
seerd'. Bovendien vervult de inspectie voor een aantal scholen meer de rol van 
critical friend dan van controleur, zo komt in de gesprekken naar voren. 
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Afstand, betrokkenheid en rolopvattingen van het bovenschools management 
De bovenschoolse managers geven in het survey aan veel taken te vervullen. Het 
survey levert een 'top drie' op van rollen die het functioneren van het boven-
schoolse management beschrijven. De sterkste voorkeur van de bovenschoolse 
managers gaat uit naar een rol als bestuurder-regisseur zoals past binnen het ratio-
neel-doelmodel. De keuze voor deze rol valt samen met een sterke aandacht voor 
kwaliteitszorg. De tweede voorkeur van de bovenschoolse managers is de rol van 
stimulator-facilitator die past binnen het human-relations model, en de derde 
voorkeur is de rol van innovator in het open-systeemmodel. In deze laatste rol 
valt op dat men juist minder aandacht heeft voor kwaliteitszorg. Overigens is het 
meer overkoepelende resultaat dat bovenschoolse managers aangeven dat zij bij 
voorkeur al deze rollen combineren. 
Deze resultaten krijgen in de casestudies enige verdieping. Daar lijkt de verdeling 
als volgt. Bij de eenpitters bestaat de rol van het bovenschools management voor-
al uit het zich laten informeren, bij de middelgrote besturen komt voornamelijk de 
rol van bestuurder-regisseur naar voren. Zij houden zich bezig met personeelsbe-
leid en beheerszaken. De grote besturen doen dat eveneens, maar zij bieden daar-
naast ook scholen de mogelijkheid tot netwerken, uitwisselen van expertise of het 
gezamenlijk ontwerpen van instrumenten die ingezet kunnen worden voor 
schoolontwikkeling. Deze laatste rol past bij het human-relations model.  
Uit de casestudies komt naar voren dat in de praktijk het aantal rollen groter is 
naarmate het bestuur waaronder een school valt groter is; in het survey vonden we 
een dergelijk samenhang niet. De rol van bestuurder-regisseur -de eerste voorkeur 
van de bovenschoolse managers in het survey- is zowel herkenbaar bij de grote 
als bij de middelgrote besturen. De rol van stimulator-facilitator- de tweede voor-
keur van de bovenschoolse managers in het survey- wordt volgens de scholen 
vervuld door de grote besturen, naast de rol van bestuurder-regisseur. Overigens 
lijken ook schoolleiders zelf deze tweede rol op zich te nemen. De rol van de di-
recties wordt door de teamleden vaak beschreven in termen als 'procesbewaker, 
aanjager, voortrekker, initiator en stimulator'.  
De derde rol in de voorkeurslijst van de bovenschoolse managers, die van innova-
tor, blijkt in de gesprekken met de scholen in sterke mate gelegd te worden bij de 
directies. Zij zijn het die het meest het voortouw nemen in de ontwikkeling van  
onderwijsvisie en -inhoud en bij het realiseren van kwaliteitszorg en innovaties. 
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Reflectie op het eigen onderzoek 
Tot slot plaatsen we enkele kanttekeningen bij het verrichte onderzoek. In het 
survey zijn alleen grote en middelgrote besturen benaderd. Dit is gedaan vanuit de 
opvatting dat bij een- en tweepitters geen sprake is van bovenschoolse managers 
in bedoelde zin zodat het onderzoeken van de rol van het bovenschools niveau bij 
kwaliteitszorg niet zinvol is. Het is de vraag of dit een juiste keuze is geweest; er 
is dan misschien geen bovenschools manager, maar er is wel een bovenschools 
niveau dat bovenschoolse managementtaken of –rollen vervult. In de casestudies, 
waar het accent lag op de relatie tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling zijn 
een- en tweepitters wel onderzocht. De case-beschrijvingen geven ook een beeld 
van de relatie tussen het bovenschools niveau en de scholen op het gebied van 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling en maken zichtbaar dat op dit terrein bij de-
ze groep scholen andere mechanismen werkzaam zijn en andere problemen spe-
len. Omdat nog altijd een aanzienlijk deel van de PO-scholen als  één- en tweepit-
ter fungeert (In het onderzoek van Karsten, e.a. 2000, bedroeg dit ongeveer de 
helft van de besturen), zou het interessant zijn om ook bij dit type scholen groot-
schaliger zicht te krijgen op de relatie tussen school en bovenschools niveau op 
het gebied van kwaliteitszorg.   
  
In het survey is bij bovenschoolse managers in kaart gebracht welk belang zij 
hechten aan verschillende  leiderschapsrollen en leiderschapspraktijken. Volgens 
de theorie zouden goede managers een breed scala aan rollen en praktijken moe-
ten kunnen uitoefenen. De antwoorden van de bovenschoolse managers laten zien 
dat zij dat in hun eigen ogen ook doen. Het is mogelijk dat zij zich ervan bewust 
zijn dat zij dat ook zouden moeten doen en dat sociale wenselijkheid een rol heeft 
gespeeld in de zelfrapportages. Een andere verklaring voor het feit dat de ant-
woorden weinig differentiëren, zou kunnen zijn dat het uitoefenen van leider-
schapsrollen en praktijken in de gebruikte vragenlijst niet is gekoppeld aan con-
crete beleidscontexten of –vraagstukken. Zowel leiderschapspraktijken als rollen 
zijn situationeel bepaald; de manier waarop leidinggevenden sturing geven, hangt 
samen met de context, en met de aard van de beoogde beleidsontwikkeling. 
Wanneer in de cases niet alleen de schooldirecteur maar ook het bovenschools ni-
veau was bevraagd naar de manier waarop het bovenschools niveau leiding geeft 
aan kwaliteitszorg en schoolontwikkeling hadden we meer greep kunnen krijgen 



Interne en externe kwaliteitszorg en de rol van het bovenschools management 
 

 140 

op beide problemen, zowel de sociale wenselijkheid als de situationele bepaald-
heid van leiderschapsgedrag.   
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3  Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 

• De casestudies maken duidelijk dat er door scholen een sterke samen-
hang wordt ervaren tussen enerzijds kwaliteitszorg en anderzijds school-
ontwikkeling. Op die scholen waar men vergevorderd is met een brede, 
systematische en cyclische aanpak van de kwaliteitszorg, lijkt een ont-
wikkeling gaande richting lerend vernieuwen als veranderingsaanpak. 
Daarin speelt mogelijk een rol dat er voor alle betrokkenen meer struc-
tuur, lijn en samenhang wordt herkend. Er is in sterkere mate dan op an-
dere scholen sprake van een dialoog tussen management en team waarin 
innovaties ingebracht kunnen worden vanuit alle geledingen. Dat maakt 
het bijvoorbeeld voor teamleden relevanter hun deskundigheid verder te 
ontwikkelen, een actieve rol te vervullen in het verbeteren van de kwali-
teit van het onderwijs en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het 
schoolbeleid.  

Bij deze conclusie past de aanbeveling om de aandacht voor het ontwikkelen 
van een cyclisch proces van kwaliteitszorg op scholen verder te stimuleren en 
ondersteunen. Belangrijke voorwaarde daarvoor lijkt het bevorderen van de 
competentie bij schoolleiders in onderzoeksmatig leidinggeven en het benut-
ten van data voor het evalueren en bijsturen van hun beleid, en/of de moge-
lijkheid om externe deskundigheid daarbij in te huren. Het bovenschools ni-
veau kan hier een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. 
 
• Eveneens uit de casestudies komt naar voren dat een goed systeem van 

kwaliteitszorg leidt tot meer samenhang binnen de school. Keuzes op 
verschillende beleidsterreinen, zoals visieontwikkeling, aanschaf en im-
plementatie van nieuwe methodes, en professionaliserings- en perso-
neelsbeleid worden beter op elkaar afgestemd. 

Ook deze conclusie steunt een aanbeveling om blijvend aandacht te besteden 
aan het bevorderen van interne kwaliteitszorg, gerelateerd aan schoolont-
wikkeling, in het onderwijs. 
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• Uitwisseling van kwaliteitszorggegevens tussen scholen onderling, bij-
voorbeeld binnen het eigen schoolbestuur, gebeurt momenteel nog wei-
nig. Het bovenschools management zou daarin een meer actieve rol kun-
nen vervullen. Momenteel lijkt het bovenschools management zich nog 
vooral te richten op het ontwikkelen en implementeren van een gestan-
daardiseerd format voor kwaliteitszorg en met het opstarten van boven-
schoolse vergelijkingen. Er zijn in de casestudies niet echt veel scholen 
die hun bestuur of het bovenschools management noemen als bevorde-
rende factor voor schoolontwikkeling of kwaliteitszorg. Vooral een te 
sterke nadruk op alleen de leerlingresultaten gecombineerd met weinig 
oog voor de inspanningen van het team, of langzame molens als het gaat 
om de toekenning van financiële middelen en het inspelen op groei van 
het aantal leerlingen, roepen frustratie op. 

Een derde aanbeveling die wij op grond van ons onderzoek zouden willen 
doen, richt zich op het bovenschools management. Ook daar kan gewerkt 
worden aan verdere ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van (on-
dersteuning van kwaliteitszorg) op scholen. Het gaat dan over bijvoorbeeld 
het bevorderen van een vruchtbare uitwisseling tussen de scholen (of school-
leiders) binnen het eigen bestuur over instrumentaria, analyse en interpreta-
tie van data, organisatie van teambetrokkenheid en -dialoog, en uiteindelijk 
ook van een onderbouwde vergelijking van bereikte resultaten van de ver-
schillende scholen die kan bijdragen aan verdere verbetering van de onder-
wijskwaliteit. 
 
• Een rol als critical friend, ofwel van het bovenschools management zelf, 

ofwel georganiseerd op bovenschools niveau via het inhuren van des-
kundigen van buitenaf of het stimuleren van uitwisseling met colle-
gascholen, is van belang als ondersteuning van de directies. Ook zij moe-
ten hun deskundigheid en visie kunnen ontwikkelen en hun keuzes of 
twijfels kunnen delen. De directies zelf vervullen vervolgens ten opzichte 
van hun teamleden een belangrijke rol als aanjager van vernieuwingspro-
cessen, als inspirator en aandrager van nieuwe ideeën en als mentor voor 
persoonlijke ontwikkeling. 

Ten vierde is het wenselijk dat het bovenschools management een rol als cri-
tical friend of sparring partner voor de directies van hun scholen bij het na-
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denken over schoolontwikkeling vervult. Dat vraagt om zowel kennis van wat 
er op de eigen scholen allemaal speelt, als om actuele deskundigheid op het 
gebied van onderwijsbeleid en -onderzoek, gecombineerd met een open-
kritische houding. 

 
• De voornemens om de inspectie vooral in te zetten op die scholen die 

zwak presteren, vinden geen grond in de uitgevoerde studie. Scholen 
spannen zich in om te komen tot goede resultaten van hun leerlingen, een 
goede onderwijskwaliteit en een sterke organisatie. De waardering van de 
inspectie daarvoor, het deskundige oordeel, ook als het goed gaat, levert 
een belangrijk aandeel in de motivatie om de inspanningen voort te zet-
ten en uit te bouwen. Momenteel ervaren scholen weinig spanning tussen 
enerzijds hun interne kwaliteitszorg gericht op schoolverbetering, en an-
derzijds de externe verantwoording. Wanneer de inspectie echter alleen 
langskomt als het slecht gaat, zal die discrepantie echter groter worden, 
en de betrouwbaarheid van de externe verantwoordingen mogelijk afne-
men. 

Onze aanbeveling is om de inspectie in staat te blijven stellen ook de goede 
scholen te steunen in hun verdere ontwikkeling. Een slechte beoordeling door 
de inspectie inspireert scholen veelal tot het inzetten van grote verbete-
ringstrajecten, een goed inspectierapport zorgt voor de energie om de in-
spanningen die daarbij horen, ook op de langere termijn vol te houden. 
 
• In het uitgevoerde onderzoek is duidelijk geworden wat bovenschoolse 

besturen belangrijk vinden, maar nog niet zozeer wat zij feitelijk doen 
(op het gebied van kwaliteitszorg). Het was niet mogelijk rechtstreeks 
verbanden te zoeken tussen enerzijds de rolopvattingen en leiderschaps-
praktijken van het bovenschools management, en anderzijds het perspec-
tief van de schoolleiders op de aanpak van het eigen bestuur. Verder on-
derzoek daarnaar lijkt echter zinvol, met name om in beeld te brengen 
wat volgens scholen, besturen en overheid een wenselijke rol- en taak-
verdeling is en welke deskundigheden daarvoor nodig zijn, en in welke 
mate het bovenschools management daaraan kan voldoen, ook als het 
gaat om eenpitsbesturen. 
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Onze laatste aanbeveling is daarom een aanbeveling voor verder onderzoek 
naar wensen en behoeften van scholen en het bovenschools management als 
het gaat om samenwerking in het licht van kwaliteitszorg en schoolontwikke-
ling.  
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Bijlage 1 
 
 
 
 
Gespreksleidraad directie & management 60 tot 90 minuten 
 
In dit gesprek willen we het graag hebben over de wijze waarop de school werkt 
aan kwaliteitszorg. Daarnaast zullen we ingaan op de vraag of er sprake is van 
een relatie tussen die kwaliteitszorg en de lopende schoolontwikkeling. De infor-
matie uit het interview zullen wij overigens geanonimiseerd verwerken. 
 
1. Is er momenteel sprake van schoolontwikkeling op uw school, op welke 

niveaus speelt zich die ontwikkeling voornamelijk af? 
(bij gesprek de volgende niveaus in je achterhoofd houden/zonodig door-
vragen over: 

• leraren (leerkrachtcompetenties, teamsfeer, teamcohesie, werk-
klimaat) 

• school (onderwijsconcept, zorgsysteem, personeelsbeleid, orga-
nogram, interne communicatie etc) 

• leerlingen (cognitieve ontwikkeling, schoolloopbaan, sociaal-
emotionele ontwikkeling, gedrag) 

• schoolomgeving (ouders, voorschool, brede school, verlengde 
schooldag) 

Bij meerdere schoolvernieuwingstrajecten tegelijkertijd:  
Welk vernieuwingstraject is het meest omvattend voor de school? 
(Die vernieuwing stellen we dan centraal in het vervolg van het gesprek) 

 
2. Wat was de aanleiding voor/achtergrond van die schoolontwikkeling(en)? 
 (mn onderscheid tussen: (a) crisissituatie, (b) wens op specifieke gebie-

den verbeteringen in te voeren, en (c) voortvloeiend uit het continue ont-
wikkelingsproces in de school) 
Ging het vooral om schoolinterne invloeden: wens tot verbetering van het 
teamklimaat, de teamkwaliteiten, aantreden van een nieuwe schoolleider, 
keuze voor een nieuw onderwijsconcept, tegenvallende leerlingenresulta-
ten etc.? 
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Of was de aanleiding eerder schoolextern: wens/advies van de inspectie, 
inbreng vanuit het schoolbestuur, verandering in samenstelling van de 
leerlingenpopulatie/problematiek leerlingen? 

 
Hierna maken we een overstap: het accent in de volgende vragen ligt niet meer op 
schoolontwikkeling maar veel meer op kwaliteitszorg. 
 
3. Waarom doet uw school eigenlijk aan kwaliteitszorg?  

Gebeurt dat vooral in het kader van externe verantwoording over het beleid 
en over de resultaten van de school? Of gebeurt het vooral als middel om de 
specifieke doelstellingen van het schoolontwikkelingstraject te 'monito-
ren'/evalueren en om nieuwe stappen te kunnen zetten in die ontwikkeling? 

 
4. Op welke manier werkt u/uw school aan kwaliteitszorg? 

• Wordt er gewerkt met een bepaald model, een bepaalde aanpak of be-
paalde instrumenten? 

• Waar komen die aanpak en/of die instrumenten vandaan? 
• Welke informatie leveren ze op? 
• Wie ontvangt die informatie? 
• Hoe en waarvoor wordt die informatie vervolgens ingezet? 

 
5. Wat hebben op uw school kwaliteitszorg en schoolontwikkeling met elkaar 

te maken? 
Indien van toepassing:  
Hoe komt het eigenlijk dat 'kwaliteitszorg' en het monitoren van schoolont-
wikkeling twee van elkaar gescheiden systemen zijn? (Waarom zijn ze niet 
te integreren?) 
 

6. Welke belemmerende en bevorderende factoren  ervaart u op uw school bij 
de uitvoering van de kwaliteitszorg (en daarmee samenhangend de school-
ontwikkeling)? (Lukt het, wat zit in de weg, wat helpt?) 

 
7. Welke opbrengsten ervaart u van de kwaliteitszorg zoals uw school die toe-

past? 
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8. Wie speelt, op bovenschools niveau, een rol als het gaat om schoolontwikke-
ling en kwaliteitszorg, welke rol? 

 (schoolbestuur, bovenschools management, samenwerkingsverband -of an-
dere vorm van samenwerking met andere scholen-, inspectie) 

 
9.  Welke andere factoren zijn eventueel van invloed op de kwaliteitszorg  en 

de schoolontwikkeling? 
(bijvoorbeeld: veranderingen in leerlingenpopulatie, wijk, maatschappelijke 
ontwikkelingen, veiligheid, overheidsbeleid, nieuwe ideeën over onderwijs, 
onderzoek) 
 

10. In welke van de volgende veranderaanpakken herkent u uw school het 
meest? Of verschilt dat per soort verandering? Zijn alle aanpakken wel haal-
baar/zinvol? 

 De ontwerpaanpak: resultaat gericht implementeren van verbeterin-
gen 

 De ontwikkelaanpak: methodisch werken aan veranderingen 
 Lerend vernieuwen: strategisch communicatief handelen. 

 Ontwerpaanpak ontwikkelaanpak lerend vernieu-
wen 

Beginsituatie Helder omschreven, pro-
bleem is duidelijk 

Beginsituatie is hel-
der; probleemdefi-
niëring staat ter 
discussie 

Ligt niet vast 

Beoogde eindsituatie Helder omschreven Helder omschreven Ligt niet vast 
Aangrijpingspunt 
verandering 

Management verandert 
formele structuren en pro-
cessen 

Management betrekt 
team bij verhelde-
ring proble-matiek, 
er wordt gebruik 
gemaakt van diver-
siteit in perspectie-
ven op problemen 
en mogelijke oplos-
singen 

Betrokkenen 
brengen vraag-
stukken in; ver-
nieuwing 
ontstaat door di-
aloog over 
vraagstukken en 
oplossingen 

Focus Product/eindsituatie Proces/product   Proces 
Werkwijze Analyse, formuleren doelen, 

strategie ontwikkelen, uit-
voeren, monitoren, evt bij-

Stapsgewijze met 
betrokkenheid team 
bij alle fasen 

Organiseren dia-
loog over vraag-
stukken en 
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stellen oplossingen  
Welke vraag-
stukken worden 
ingebracht ligt 
niet van te voren 
vast 

Betrokkenen Management Management +team Management 
+team 

Type besturing Bedrijfsmatig/resultaat-
gericht 

Cultureel Innovatief 

 
11. Heeft u zelf nog ideeën of opmerkingen over zaken die nog niet aan de orde 

zijn geweest, maar die wel van belang zijn voor de kwaliteitszorg op uw 
school? 
(Zo mogelijk: wat vindt u van een gesprek als dit?) 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 2 
 
 
 
 
II. Gespreksleidraad teamleden/bouwcoördinatoren  45 tot 60 minuten 
 
In dit gesprek willen we het graag hebben over de wijze waarop de school werkt 
aan kwaliteitszorg. Daarnaast zullen we ingaan op de vraag of er sprake is van 
een relatie tussen die kwaliteitszorg en de lopende schoolontwikkeling. De infor-
matie uit het interview zullen wij overigens geanonimiseerd verwerken. Uit het 
gesprek met de directie komt naar voren dat deze school bezig is met schoolont-
wikkeling, namelijk ............. met als belangrijkste aanleiding 
................................................................... 
 
1. Herkent u zich in deze beschrijving, of zijn er misschien nog aanvullingen? 
 
In dit gesprek willen we het graag hebben over de wijze waarop de school werkt 
aan kwaliteitszorg. Daarnaast zullen we ingaan op de vraag of er sprake is van 
een relatie tussen die kwaliteitszorg en de lopende schoolontwikkeling. 
 
2. Waarom doet uw school eigenlijk aan kwaliteitszorg?  

Gebeurt dat vooral in het kader van externe verantwoording over het beleid 
en over de resultaten van de school? Bijvoorbeeld tegenover de inspectie of 
de ouders? Of gebeurt het vooral als middel om de specifieke doelstellingen 
van het schoolontwikkelingstraject te 'monitoren'/evalueren en om nieuwe 
stappen te kunnen zetten in die ontwikkeling? 

 
3. Wat hebben op uw school kwaliteitszorg en schoolontwikkeling met elkaar 

te maken? 
 Indien van toepassing:  

Hoe komt het eigenlijk dat 'kwaliteitszorg' en het monitoren van schoolont-
wikkeling twee van elkaar gescheiden systemen zijn? (Waarom zijn ze niet 
te integreren?) 
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4. Welke rol vervult uzelf (in de kwaliteitszorg en/of in het schoolontwikke-
lingstraject)? 

 Wat gaat goed, of wat niet? Waarover bent u tevreden, en waarover minder? 
 
5. Welke rol vervult het team in de kwaliteitszorg en schoolontwikkeling? Met 

name: in welke stadia wordt het team betrokken in de kwaliteits-
zorg/schoolontwikkeling?  Hoe tevreden bent u daarover? 
(bv. lijnen uitzetten en doelstellingen bepalen, probleemanalyse, uitvoering, 
dataverzameling, deskundigheid inbrengen, evalueren, nieuw beleid bepalen 
etc.) 

 
6. Wat is de rol van de directie in de kwaliteitszorg/schoolontwikkeling? Hoe 

tevreden bent u daarover? Waarom (niet)? 
 
7. Wat is de rol van het bovenschools management en/of het schoolbestuur in 

de kwaliteitszorg/schoolontwikkeling? Hoe tevreden bent u daarover? 
Waarom (niet)? 

 
8. Welke opbrengsten en welke knelpunten ervaart u van de kwaliteitszorg zo-

als de school die toepast? (Of:: wat levert het op voor u/het team, en wat zijn 
de belangrijkste problemen?) 

 
9. Heeft u zelf nog ideeën of opmerkingen over zaken die nog niet aan de orde 

zijn geweest, maar die wel van belang zijn voor de kwaliteitszorg op uw 
school? 

 (Zo mogelijk: wat vindt u van een gesprek als dit?) 
 
Hartelijk dank voor dit gesprek!  
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781  Derriks, M., en Kat, E. de (in druk). 
De leerlingen de baas. Beginnende vrouwelijke docenten en orde in de 
klas. Pedagogische Dimensie nr. 53. 

780  Eck, E. van en Boogaard, M. (2007). 
Interne en externe  kwaliteitszorg in het basisonderwijs en de rol van het 
bovenschools management. 

779  Veen, A., Daalen, M. van, Roeleveld, J. en Jong, N. de (2007). 
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Voor meer informatie zie de website van het SCO-Kohnstamm Instituut: 
http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/. Daar zijn de rapporten ook te bestel-
len en te downloaden. 

http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/
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