
� Carola Tabak bovenschools intern begeleider 

� Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse 
taken

� Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht 
werken bestuur en management

� Subsidie ontvangen 

� Kwaliteitscommissie 

� Onder begeleiding van “MaatschapOnderwijs” traject uitgezet

� Componenten: - Bovenschools document kwaliteitszorg met 
schoolspecifieke uitwerking - MARAP en Jaarverslag - Zelfevaluatie 
- Visitaties



Cyclische zelfevaluatie van de 

leerlingresultaten en visitatie als 

onderdelen van 

Opbrengstgericht werken binnen 

Onderwijsgroep Amstelland. 



� Hoe vergroot je inhoudelijke kennis met betrekking tot 
opbrengstgericht werken binnen een onderwijsorganisatie? 
In deze workshop is de specifieke aandacht gericht op 
bestuur, directeuren, IB-ers en teamleden.

� Hoe maak je de transfer naar de schoolteams door middel 
van een proces van zelfevaluatie van de leerlingresultaten 
en visitatie tussen scholen onderling. 

� De nadruk in deze workshop ligt op het implementeren en 
gebruiken van een format voor zelfevaluatie voor scholen 
binnen Onderwijsgroep Amstelland en het proces van 
visiteren. 



Wat wij willen nastreven is: 

� Het bereiken van een concreet waarneembare situatie waarbij er sprake is van het 

systematisch werken aan opbrengsten, kwaliteit en innovatie.

� Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de 

goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken, vooral ook in 

termen van onderwijsopbrengsten. 

� Dit traject zien als een uitgelezen kans om op een systematische en extern 

ondersteunde wijze onze ambities te realiseren: kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

met overeenkomstige opbrengsten.

� Een primaire en meer specifieke doelstelling is het (verder) verbeteren van de taal- / 

lees- en rekenresultaten van onze leerlingen op al onze 11 scholen, door zowel onze 

onderwijspraktijk als het versterken van het resultaatgericht handelen binnen scholen 

en ook op groepsniveau.



In het kader van het project opbrengst gericht 
leiderschap, zijn de afgelopen jaren de volgende 
stappen gezet:

� Trainingen Intern Begeleiders met betrekking tot 
Esis en zelfevaluaties

� Het maken van tweejaarlijkse zelfevaluaties van de 
onderwijsresultaten binnen de scholen

� Collegiale consultaties op verschillende niveaus

� Visitaties tussen de scholen onderling en 
bijbehorende training





� In het kort komt het erop neer dat een school 

met behulp van een zelfevaluatie wil weten 

welke kwaliteit ze realiseert: wat doen we goed 

en wat doen we minder goed? Dit met het oog 

op het verbeteren, vasthouden (borgen) en 

verantwoorden van de kwaliteit. 



� Als een school serieus wil werken aan de kwaliteit, wil 
ze weten wat de eigen sterke en zwakke punten zijn en 
waar er eventueel gewerkt moet worden aan de 
verbetering van de kwaliteit. Maar ook wat een school 
kan borgen. 

� Tijdens de zelfevaluatie maken IB-ers,leraren en de 
schoolleiding de huidige stand van zaken op, waarbij het 
eigen referentiekader (de visie op kwaliteit) de basis 
vormt. Er komt zo een feitelijk beeld tot stand van de 
school. 

� Als het schoolteam inzicht krijgt in de sterke punten en 
de ontwikkelmogelijkheden van haar school, kan ze 
actief werken aan een verdere verbetering van haar 
eigen organisatie.



Regelmatig bereiken school en bestuur vanuit diverse kanten signalen

over de kwaliteit van een school:

� het presteren onder het verwachte niveau van de eindtoets

� het presteren onder het verwachte niveau van de tussentijdse 
toetsen

� de kwaliteit van het onderwijsleerproces zoals het didactisch 
handelen van leerkrachten

� het onvoldoende investeren in het behouden of verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs bv. geen analyse van de leeropbrengsten

� het ontbreken van een planmatige uitvoering van de leerlingenzorg

� overige gegevens zoals enquêtes, klachten, communicatie, 
ziekteverzuim leerkrachten 



Anders gezegd, wie geeft de opdracht voor een 
zelfevaluatie?

� Is dat de school zelf, die wil weten wat goed gaat en 
wat minder goed gaat? Of is dat bijvoorbeeld het 
bestuur of het samenwerkingsverband WSNS? 

� De eigenaar van de zelfevaluatie (ofwel, diegene 
die bepaalt dat er een zelfevaluatie wordt 
uitgevoerd) is de “baas” van de zelfevaluatie. Deze 
eigenaar bepaalt het doel van de evaluatie, de 
manier van werken, de vragen die met de 
zelfevaluatie beantwoord worden én het 
referentiekader van waaruit dat gebeurt.



• Toets Rekenen voor kleuters groep 2

• Toets Taal voor kleuters groep 2

• Technisch lezen groep 3 en 4

• Rekenen en wiskunde groep 4, 5 en 6

• Begrijpend lezen groep 5 en 6

• Spelling groep 4, 5 en 6



De inspectie beoordeelt de uitkomsten van het CITO-

leerlingvolgsysteem op de scholen aan de hand van de volgende

toetsen:

� Toetsen Technisch Lezen in de groep 3 en 4:

� De toets Rekenen en Wiskunde in groep 4 en 6:

� De toets Begrijpend Lezen in groep 6.

Deze toetsen zijn in onze zelfevaluatie opbrengsten opgenomen. 

De resultaten zijn onvoldoende als: 

de school op drie of meer van de vijf toetsen achterblijft bij het

verwachte niveau. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het

percentage leerlingen dat scoort op D/E niveau, en aan de hand van

de gemiddelde vaardigheidsscores.



� Worden de toetsen naast de normen gelegd van 

de inspectie

� Ze worden naast de normen gelegd die binnen 

de scholen van het Bestuur zijn afgesproken

� Analyse

� Verbeterpunten

2x per jaar wordt deze cyclus gevolgd





� Alle scholen van Onderwijsgroep Amstelland 
toetsen in dit traject “het eigen beeld van de 
werkelijkheid” aan een onafhankelijke oordeel 
(ib en directie van andere scholen) in de vorm 
van visitatie. 

� Het spiegelt als het ware ons zelfbeeld aan het 
beeld dat derden (visiteurs) van ons hebben.

� Leidt tot positieve bevestiging 

� Kan wijzen op blinde vlekken…



� Voldoen wij aan onze eigen kwaliteitseisen

� Zijn de gestelde doelen uit het schoolplan 
bereikt 

� Is de aanpak van schoolspecifieke 
speerpunten ook zichtbaar voor anderen

� Nulmeting. Vooruitkijken naar de volgende 
schoolplanperiode. Wat kan beter. 

� Input voor strategisch beleidsplan 
schoolbestuur.



Mogelijke resultaten van visitaties voor de organisatie zijn:

� Inventarisatie van sterke punten (profilering) en gebieden voor 
verbetering (risicogebieden) 

� Preventieve verbeteracties kunnen worden genomen 
� Opsporen van dominante verbeterthema’s (met impact voor de  

organisatie )
� Inzicht in de “kwaliteit” van de werkprocessen en de bedrijfsvoering 

voor de schoolleiding, het bovenschools management en de 
medewerkers.

� Inzicht in het functioneren van organisatieonderdelen, bijvoorbeeld 
scholen, binnen een grotere onderwijsorganisatie en de invloed van 
de activiteiten van de eigen school op de rest van de 
onderwijsorganisatie.



Het proces van visiteren kan in de volgende steekwoorden 
worden samengevat:

� Feiten verzamelen;
� Interpreteren;
� Formuleren wat onzeker is en hoe dat het beste kan worden 

geverifieerd; 
� Beoordelen in relatie tot de uitgangspunten en doelen van de 

school;
� Vaststellen van dominante thema’s;
� Eindoordeel formuleren op basis van de beschikbare 

documenten.(schoolplan, jaarplan, tevredenheidspeilingen enz.) 



� 3 scholen gekoppeld

� Commissies bestaan uit IB-ers  en directeuren van deze 3 scholen

� Externe voorzitter. Deze schrijft ook het rapport

� School stelt heldere vragen voorafgaande aan het bezoek

� Volledig dagprogramma

� Klassenbezoeken

� Gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, directie en ib-ers

� Bestuderen van aangeleverde documenten 

� Nagesprek visitatiecommissie o.l.v. externe voorzitter

� Mondeling verslag over bevindingen aan directie en ib-er bezochte school

� Conceptrapport en definitief rapport 



� 8.00 – 8.30 Welkom, rondleiding door de school

� 8.30 – 9.30 Bespreektijd visitatiecommissie

� 9.30 – 10.30 Gesprek met directie

� 10.30 – 12.30 Gesprekken met leerkrachten (apart of in groepjes);  
met Intern begeleider(s);  evt. Klassenbezoeken;  gesprekken met
leerlingen e/o ouders ; Documentenonderzoek; Onderzoek LOVS

� 12.30 – 13.15 Lunch, informele gesprekken

� 13.15 – 15.15 Gesprekken (als boven)

� 15.15 – 16.15 Bespreking in visitatiecommissie

� 16.15 – 16.45 Nabespreking met directie en Intern begeleider

� 16.45 – 17.00Afronding



� Voorafgaand aan het visitatieproces stelt de school een 
of meerdere vragen aan de commissie.

� Een goede vraag is duidelijk en concreet en is door de 
visitatiecommissie te beantwoorden. 

� Visitatie kan gericht zijn op één onderwerp, op een 
aantal onderwerpen, maar ook op de kwaliteit van de 
school als geheel. 

� Het kan ook specifiek gericht zijn op een 
verbeteronderwerp of knelpunt waar de school mee 
bezig is.



In algemene zin gaat het bij een visitatie om de volgende vragen:

� Herken je in de dagelijkse praktijk van onze school de resultaten uit 
ons schoolplan? 

� Passen de speerpunten van de school bij onze leerlingen, het 
schoolplan en de manier van werken? Hebben we de goede eerste 
stap(pen) gezet voor verbeteracties op korte en lange termijn? 

� Welke aanbevelingen geef je ons, gezien de antwoorden op de 
eerste twee vragen?

Deze algemene vragen moeten voor een goede en gerichte visitatie
concreet worden geformuleerd, anders gaat de visitatie zweven.



Wij hebben je de volgende documenten toegestuurd ( minimaal twee
weken van te voren) :

� Het schoolplan 2007 – 2011 (2011-2015) 

� De zelfevaluatie opbrengsten:

◦ De tussenopbrengsten in 2009/2010

◦ De eindopbrengsten van de voorgaande jaren

� De speerpunten van onze school in de afgelopen jaren

� Graag zouden wij willen dat de visitatiecommissie zich bij de 
visitatie richt op onze vragen…



� U krijgt straks de mogelijkheid om zelf te 
proberen om heldere concrete vragen te 
formuleren voor een visitatie



� Het onderwijs is aan het verbeteren; scholen zetten bewust in op
behaalde resultaten.

� Naar aanleiding van de zelfevaluaties worden de toetsen met 
inspectienormen (en enkele afgesproken toetsen) geanalyseerd en 
er worden zo nodig verbeterpunten opgezet.

� Borging van goede resultaten

� Meer zicht op verwachte resultaten door de trendanalyse

� Cultuur van openheid en vertrouwen 

� Gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs 
binnen een schoolbestuur. 



� Het verbeteren van de analyses

� Betere terugkoppeling naar het team, 

eigenaarschap

� Vaardigheidsscores verbeteren 

� Ambitieniveau aanpassen op het gebied van 

uitvallers naar 15%



� Training IB-ers op het gebied van coaching, hoe 

breng je het proces bij het team?

� Wie vervult welke rol?

� Eigenaarschap onder de loep blijven houden


