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vOOrWOOrd 

Hoe stuur ik als schoolleider op kwaliteit en ontwikkeling?

Het primaire proces in de lessen kan veel beter; hoe verbeteren we dat?

Wat kunnen we doen om de verschillen tussen de SE- en CE-scores te verkleinen?

Er zijn zo veel aanpakken voor onderwijsverbetering; wat levert nu écht iets op 

voor onze school? 

Opbrengstgericht werken: wat houdt het exact in en hoe kunnen we 

opbrengstgericht(er) werken?

waarschijnlijk herkent u bovenstaande vragen wel. Misschien was een van de vragen 

zelfs de aanleiding voor u om dit boek te pakken. hoe het ook zij: de vraag hoe u 

uw school sterk(er) maakt, is actueel. scholen willen er maximaal aan bijdragen dat 

leerlingen zich optimaal ontwikkelen. 

in ons dagelijks werk op scholen in het voortgezet onderwijs zien we dat velen  

worstelen met de vraag hóé zij hun school sterker kunnen maken. schoolorganisaties 

zijn vaak groot, waardoor de communicatie intern stroef verloopt en de samen-

werking tussen afdelingen, teams, schoolleiding en docenten soms ver te zoeken is. 

de praktijk is weerbarstig; schoolontwikkeling is daardoor complex. de wil is er,  

maar het lukt soms simpelweg niet. 

voor al die mensen in het voortgezet onderwijs die de passie hebben het beste uit 

leerlingen te halen, maar niet altijd weten hoe, schreven we dit boek. we lopen 

als het ware een eindje met u mee en hopen u zicht te geven op al die facetten 

in de schoolorganisatie die bijdragen aan goed onderwijs en die cruciaal zijn voor 

schoolsucces. we wijzen u op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, maar blijven 

zo dicht als kan bij de praktijk. dat doen we met tips en inspirerende voorbeelden, 

zodat u direct aan de slag kunt met de kwaliteit van uw onderwijs. 

het doel dat we - net als u - steeds voor ogen houden is: leerlingen die zich optimaal 

ontwikkelen. dat is immers waar het om draait. Alles in de school dient erop gericht 

te zijn leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het succesvol afsluiten van 

hun school/opleiding. we kunnen en mogen het niet toestaan dat jongeren slecht 

onderwijs krijgen!

gert-jan Bos, elleke van den Burg-Poortvliet, Pieter gerrits en roland zuidema

April 2013
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LeesWiJZer

een zwakke school wordt niet van de ene op de andere dag een sterke school.  

een sterke school wordt niet vanzelf excellent. zo’n verandering vergt een lange 

adem. het is vaak een traject van enkele jaren. Maar binnen zo’n traject boeken 

scholen wel op korte termijn resultaten. ze starten vaak met de punten waar de 

meeste pijn zit. die worden het eerst aangepakt en - op korte termijn - verbeterd. 

in dit boek laten we zien wat scholen kunnen doen om sterker te worden. we geven 

antwoord op de vraag hoe zij hun doelen op de korte én op de (middel)lange termijn 

halen. we laten dit zien aan de hand van vijf gouden regels. deze regels beschrijven 

de cruciale voorwaarden voor schoolsucces.

Bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs spelen vele mensen in en om 

de school een grote rol. in dit boek bespreken we de processen op schoolniveau en 

daarom gaan we dieper in op de rollen van de schoolleider, de middenmanager en 

de docent. dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld raden van toezicht, schoolbestuurders 

en ouders een ondergeschikte rol spelen. ook zij leveren een cruciale bijdrage.  

Maar omdat zij vanuit een ander perspectief betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling, 

laten we hun specifieke rol grotendeels buiten beschouwing1. 

dit wil niet zeggen dat dit boek niet relevant is voor schoolbestuurders. omdat zij de 

lijnen voor het schoolbeleid uitzetten en richting geven, is het nodig dat zij weten 

wat er zich op schoolniveau afspeelt.

1 u kunt meer lezen over de rol van de schoolbestuurder in het artikel Morele motivatie blijkt een 
belangrijke sturende factor (Beke-huiskes, 2012) en de publicaties Opbrengstgerichte cultuur in 
beeld (Beke-huiskes, veek & van der Pol, 2012), Van gele kaart naar nieuwe ambitie (veltkamp & 
van etteger, 2011) en Hogere leeropbrengsten door versterken van bestuurlijk en onderwijskundig 
handelen (odenthal & Beke-huiskes, 2010). in het Handboek ouders in de school (de vries, 2012) 
staat meer over de rol van ouders bij het verhogen van prestaties van leerlingen.
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Wie is wie?

in dit boek gaan we in op de rol van de schoolleider, de middenmanager en de 

docent bij onderwijsontwikkeling. wie binnen de school bedoelen we dan exact?

De schoolleider

hiermee bedoelen we de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

gang van zaken van het onderwijs en die het schoolbeleid bepaalt. het gaat dan 

om: de directeur, de rector en de locatieleider (en soms de adjunct-directeur). 

de schoolleider stuurt de middenmanagers aan. op kleine scholen stuurt de 

schoolleider soms ook direct het team van docenten aan.

De middenmanager

Met de middenmanager bedoelen we degene die de docenten aanstuurt. 

hij heeft persoonlijke contacten met het team, hij is de schakel tussen de 

 schoolleiding en de werkvloer. de middenmanager is dan ook degene die het 

nieuwe beleid vertaalt naar de praktijk. op veel scholen gaat het om de team- 

of afdelingsleiders of de coördinatoren onderbouw/bovenbouw. ook de 

 vakgroep- of sectieleiders, die vaak alleen inhoudelijk mensen ‘sturen’, scharen 

wij onder het middenmanagement.

n.B: in dit boek spreken we vaak over teamleiders. we bedoelen daarmee 

ook afdelingsleiders of coördinatoren onderbouw/bovenbouw, et cetera. Als we 

spreken over sectieleiders bedoelen we ook vakgroepleiders of -voorzitters.

De docent

wie we met ‘de docent’ bedoelen is glashelder: het gaat om degene die lesgeeft, 

die het primaire proces in de klas verzorgt. en die docent kan daarbij een extra 

taak hebben of een extra rol vervullen: hij is bijvoorbeeld mentor, ict-coördinator, 

taal- of rekencoördinator. 

Praktijkvoorbeelden

de praktijkvoorbeelden in dit boek zijn fictief. wel zijn alle praktijkverhalen 

gebaseerd op – en daardoor vaak vergelijkbaar met – de vele situaties die we 

in de dagelijkse praktijk van ons advieswerk op scholen tegenkomen. 
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