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Artikel 7- Opdracht

Het schoolbestuur en het intern toezichtsor-

gaan zijn er namens het bevoegd gezag in 

ieder geval verantwoordelijk voor  dat:

•ieder kind het maximale rendement uit zijn 

of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij 

of zij het best mogelijke onderwijs krijgt;

•de scholen adequate leerresultaten 

boeken;

• [...]

DE OPDRACHT



WELKE BETEKENIS WIL 
IK HEBBEN?

WELKE BETEKENIS HEB 
IK?

HEB IK DE BETEKENIS 

DIE IK AMBIEER?

OPDRACHT: IDENTITEIT & LEGITIMERING



... OF DE KUNST VAN HET BILJARTEN

- over de band: invloed indirect

- spelverloop: kennis primaire 

proces in scholen begrensd; 

effect interventies beperkt 

voorspelbaar

- aanspelen van de goede bal: 
risico van rolverwarring

(BE)STUREN OP KWALITEIT



BESTUURLIJK LEIDERSCHAP

CONDITIES:

•Schoolbestuur ziet sturen op 
onderwijskwaliteit als zijn taak

• Schoolbestuur kent 
onderwijsprestaties en 
onderwijskwaliteit van scholen

• Schoolbestuur is overtuigd ertoe te 
doen bij onderwijskwaliteit en 
leerprestaties: ‘self efficacy’



BESTUURLIJK LEIDERSCHAP

ROLVAST 
Hoe breng ik de 
schoolleider/professional zo 
sterk mogelijk in positie?

SITUATIONEEL
• Instructieve stijl
• Bekrachtigende stijl
• Bestendigende stijl

“ Jamais laisser faire, jamais faire, toujours
faire faire” (Henri Fayol, 1916)



STUREN OP ONDERWIJSKWALITEIT:
‘PRAKTIJKDENKEN’

1. Focus op school:

• probleemgestuurd;
• vanuit praktijkparadigma;
• gevoed door data;
• concrete context;
• rol bestuur relevant voor 

praktijk

2. Cyclisch: probleem-
diagnose-plan-uitvoering-

evaluatie

3. Normen in iedere fase

4. Professionele reflectie



STUREN OP ONDERWIJSKWALITEIT:
TOEZICHT

CODE GOED BESTUUR:

• functiescheiding bestuur & 
toezicht;
• bestuur en toezicht delen 
verantwoordelijk voor kwaliteit
• actieve toezichthouder: kritisch-
onafhankelijk; betrokken; weet wat 
hij wil weten; proactief

SPANNING: FUNCTIESCHEIDING GAAT GEPAARD MET GEDEELDE 

VERANTWOORDELIJKHEID



STUREN OP ONDERWIJSKWALITEIT:
TOEZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT



KENMERKEN VAN DE IDEALE LERAAR....



.... WORDEN KENMERKEN VAN DE IDEALE
SCHOOL

KLASSENMANAGEMENT: TIME ON TASK
EFFECTIEVE INSTRUCTIE

ADEQUATE AFSTEMMING
UITDAGEND PEDAGOGISCH KLIMAAT

SAMENHANGEND BETEKENISVOL LEERPLAN
LEERLINGENZORG VERANKERD IN KLAS

PRODUCTIEF LEERKLIMAAT
VEILIGE STIMULERENDE LEEROMGEVING
AMBITIEUZE, GEDEELDE AMBITIES RESULTATEN LLN 
SCHOOLBREED EFFECTIEVE INSTRUCTIE/FEEDBACK

SOCIALE EN EDUCATIEVE ACHTERGROND
HETEROGENITEIT

STABILITEIT
SOCIAAL KAPITAAL SCHOOLOMGEVING



• strategie 

operationaliseren: geel en 

groen

• organisatie positioneren

• convergentie vanuit 

strategie

• evaluatie & datafeedback

• reflectie & dialoog

• duurzame kwaliteit =

focus x continuïteit x duur

STUREN OP KWALITEIT:
INTEGRAAL KADER



WAT GAAN WE DOEN?
Project ‘Sturen op Kwaliteit’

Selma Janssen
Hans van Dael

Inhoudelijk kader ‘sturen op 

kwaliteit’ (Edith Hooge en 
Hans van Dael)

Activiteiten: praktijk en 
reflectie: zelfevaluatie-

visitatie; scan; assessment; 
masterclassess; 
conferenties.

Werkendeweg uitbouwen 
en operationaliseren kader


