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In dit artikel beschrijft Liesbeth 
Schöningh, voormalig voorzitter 
CvB van COG, de Christelijke 
Onderwijs Groep Vallei en Gelderland-
Midden, in samenwerking met 
organisatiepsycholoog en schrijver 
Guido van de Wiel de wijze waarop 
ROC A12 op een alternatieve wijze aan 
haar onderwijskwaliteit gewerkt heeft. 

De lessen uit dit artikel kunnen 
van waarde zijn voor andere 
onderwijsinstellingen. Ook kunnen 
delen van dit artikel leerzaam, 
nuttig en interessant zijn voor 
andere organisaties in de publieke 
sector, zoals zorginstellingen, 
gemeentes, veiligheidsregio’s en 
welzijnsorganisaties.

Liesbeth Schöningh is sociaal 
geograaf. Na een aantal 

managementfuncties was ze 
bestuurder in het onderwijs en 

daarnaast toezichthouder in de 
publieke sector. Haar ervaring 

ligt vooral in de onderwijsketen 
- van kinderopvang tot en met 
wetenschappelijk onderwijs - 
met als focus de ontwikkeling 
van mensen en organisaties. 

Momenteel is zij werkzaam als 
zelfstandig adviseur, bestuurder 

en toezichthouder.

Guido van de Wiel (Wheel Productions) is schrijver 
en ghostwriter van managementboeken, verbonden 

aan onder meer Verdraaide organisaties en De 
Veranderbrigade. Hij is executive coach bij de business 

schools Rotterdam School of Management en TIAS 
School for Business and Society. Trendwatcher of the 

Year 15-16.

1. Inleiding
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Wat er aan voorafging…
In 2012 stelden wij over het ROC A12 als 
College van Bestuur (CvB) vast: “Er klopt 
iets niet.” Enerzijds hebben we voldoende 
middelen, kloppen de procedures en zijn 
alle systemen op orde. Anderzijds neemt de 
tevredenheid van studenten en docenten 
af en dalen de aantallen studenten. We 
concluderen: “We moeten andersom 
denken.” Niet zeggen en opleggen, maar 
vragen en luisteren! 

Vanaf dat moment in de tijd ontwikkelen we 
vanuit het College van Bestuur een geheel 
andere sturingsfilosofie met veel impact 
op de gehele organisatie. We stoppen met 
nog meer beleid schrijven, maar draaien 
het om en gaan de docententeams vragen 
wat ieder van hen nodig heeft om tot 
geweldig onderwijs te komen. Deze andere 
sturingsfilosofie is wat wij Andersom 
denken zijn gaan noemen en later 
Andersom organiseren hebben gedoopt 
in de gelijknamige publicatie (Schinkel & 
Schöningh, 2015). 

Een radicaal ander perspectief
Deze twee verschillende paradigma’s 
heeft hoogleraar Thijs Homan wel eens 
verwoord als het ballonvaarders-perspectief 
versus het landschapsperspectief (Homan 
et al, 2016; Homan, 2017). Als CvB 
hebben we tot 2012 voornamelijk vanuit 
het ballonvaarders-perspectief gewerkt: 
we hingen veelal boven het landschap, 
bedachten vanuit de ballon het beleid, 
dropten dat zo nu en dan door als het 
ware een zandzak te laten vallen en 
veronderstelden vervolgens dat we beleid 
geschreven hadden én dat dit voldoende 
gecommuniceerd was. De zandzakken 
hadden toch immers echt het mandje 
verlaten. Daartegenover plaatst Homan 
het landschapsperspectief: dat perspectief 
geeft antwoord op de vraag wat je nu 
eigenlijk meemaakt als je je daadwerkelijk 
in het landschap begeeft. Vanuit dit 
perspectief zie je hoe elke zandzak nu 
eigenlijk landt in de organisatie. Verandert 
daardoor de betekenisgeving nu wel of 
niet? Vanuit dit perspectief stel je jezelf 
vragen: hoe werkt het hier nu echt in deze 
organisatie? Hoe is het om hier te zijn en 
om op deze school les te geven? Zodra je 
veel meer in het landschap zelf gaat kijken, 
wordt de complexiteit ook vanzelf duidelijk: 
terwijl op de ene plek meer sturing nodig 
is om tot een hogere onderwijskwaliteit te 
komen, daar is het op een andere plek juist 
nodig om medewerkers zelf meer ruimte te 
geven. 

2. Andersom denken, andersom organiseren

Terwijl op de ene plek meer 
sturing nodig is om tot een 
hogere onderwijskwaliteit te
komen, daar is het op een 
andere plek juist nodig om 
medewerkers zelf meer ruimte 
te geven.
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Meervoudig kijken naar kwaliteit
In deze overgang van perspectieven 
onderkenden we: willen we komen tot 
hoge onderwijskwaliteit, dan moest 
kwaliteitscultuur een integraal onderdeel 
van ieder onderwijsteam zelf worden. We 
legden de verantwoordelijkheid om aan 
onderwijskwaliteit te werken dan ook in 
de onderwijsteams zelf neer. We legden – 
om in de metafoor van de ballon en de 
zandzak te blijven – een voorraadje lege 
zandzakken in elk team en maakten 
alle teams zelf verantwoordelijk 
om deze te vullen met hetgeen 
zij dachten nodig te hebben om 
tot een hogere kwaliteit van 
onderwijs te komen. 

Het vaststellen van 
kwaliteit is vooral een 
kwestie van meervoudig kijken. 
Onderwijskwaliteit beschouwen wij als 
een diamant die veel invalshoeken heeft 
en waarvan de verschillende vlakjes 
elkaar allemaal versterken wanneer je er 
het licht op laat vallen. Het meervoudig 
kijken naar kwaliteit kent in ieder geval 
gelijktijdige en gedifferentieerde aandacht 
voor de vraagstukken en perspectieven, 
zoals in figuur 1 zijn samengevat. 

Figuur 1: Diamant als metafoor voor meervoudig 
kijken naar onderwijskwaliteit

Hoe kijk je?
Via informele gesprekken of 
rondetafels met studenten en 
docenten? 
Door gericht dialogen aan te gaan 
en elkaar te bevragen op keuzes? 
Via studenten- en 
medewerkersenquêtes?
Via de klachtencommissie? 
Door gesprekken met (stage)
bedrijven?
Door contact met ouders? 

Waar kijk je dan naar? 
Of de norm gehaald wordt 
versus hoe de norm gehaald 
wordt? 
Naar die ene student?
Naar resultaten en cijfers? 
Naar slagingspercentage? 
Naar uitval en verzuim? 
Naar 
medewerkerstevredenheid?
Naar betrokkenheid van 
studenten en medewerkers?

Van waaruit kijk je?
Vanuit het Strategisch 
Perspectief? 
Vanuit het watermerk, de 
identiteit en waarden van de 
school?
Vanuit de bedoeling? 
Vanuit middelen (financiële 
gezondheid)?
Vanuit inspectienormen? 

Ultieme lakmoesproef 
Hieronder nemen we onszelf de maat door 
steeds weer op een aantal verschillende 
manieren naar onderwijskwaliteit en onze 
sturingsfilosofie te kijken. Juist deze 
meervoudige wijze van kijken, zorgt voor de 
ultieme lakmoesproef. Daarbij beschrijven 
we tevens wat wij als CvB gedaan en 
gelaten hebben én wat we hiervan leren 
in het licht van continu verbeteren. Want 
al deze verschillende perspectieven, zoals 
ook verbeeld in onderstaande diamant, 

werken direct door op de 
vervolgvraag hoe elk team de 

kwaliteit van het onderwijs 
kan verbeteren. We lopen 

onderwijskwaliteit in combinatie met onze 
sturingsfilosofie langs via de kopjes:
- De gedeelde koers en richting;
- Passende leiding;
- Nodige ondersteuning; en 
- Gewenste cultuur. 
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De bedoeling en de werkende principes
Sinds 2012 werken we op steeds meer 
plekken in de organisatie niet alleen 
mét de bedoeling, maar met name ook 
steeds vaker vanuit de bedoeling (Hart, 
2012). Want waar draait het binnen een 
onderwijsorganisatie nu om? Op de 
vraag naar de bedoeling zijn meerdere 
antwoorden mogelijk. Zo stelt Biesta: 
onderwijs dient jongeren te helpen om op 
een volwassen manier in de wereld te willen 
zijn (Biesta, 2015). Om dat te bereiken stelt 
ROC A12 dat we bij alles wat we doen, 
geloven in het talent van de student. Wij 
hebben het over geweldig onderwijs en 
maken dit concreet door onderwijs goed, 
kleinschalig en betrokken invulling te geven. 
We willen graag het beste uit de student 
halen. Pas wanneer je als mens echt 
vanuit je kracht leeft, kan je daadwerkelijk 
excelleren. Deze waardenoriëntatie is 
beschreven in wat wij het watermerk van 
de stichting noemen dat in al ons handelen 
doorschijnt. 

De bedoeling hebben we geschraagd met 
een viertal “werkende principes”. Deze 
werkende principes zijn gedestilleerd 
uit gesprekken met alle teams en zijn 
zo gekozen dat iedere professional op 
elke plek in de organisatie deze zelf 
kan toepassen op zijn werk en zijn 
verantwoordelijkheid. Het draait om: 

Doen wat nodig is – Tref die maatregelen 
die bijdragen aan de bedoeling. Welke 
sturing of ondersteuning passend is, 
is sterk situationeel bepaald: moet een 
systeemwereld worden afgebroken om 
de bedoeling weer voorop te stellen, dan 
zou die worden afgebroken. Was er juist 
een andere systeemwereld nodig om de 
bedoeling goed te ondersteunen, dan zou 
die ontwikkeld worden. 

Van A naar B volgens de principes van B 
– Stel de verandering niet uit tot iets wat 
later gaat gebeuren. Geef de verandering 
in het hier-en-nu al zoveel mogelijk vorm 
zoals je dat daar-en-dan voor je ziet; ook 
als de verandering beleidsmatig nog niet 
verankerd is in de organisatie.

Op alle niveaus tegelijkertijd bewegen: 
iedereen staat op de foto – Verandering 
vindt niet geïsoleerd plaats. Verandering 
is geen project of pilot die slechts een 
deel van de organisatie aangaat. Een 
verandering raakt de gehele organisatie en 
iedereen maakt deel uit van de verandering: 
wat ga jij anders doen? 

Aansluiten waar de energie zit – Van 
aandacht voor projecten en cijfers naar 
aandacht voor het primaire proces en 
naar die zaken die op intrinsieke motivatie 
duiden. Van een dwingende systeemwereld 
gericht op standaardisatie naar oog voor 
differentiatie, waardoor regelruimte ontstaat 
op al die plekken waar dat ook kan.  

3. Gedeelde koers en richting
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Deze principes (Ballieux, 2015; Schinkel & 
Schöningh, 2015) helpen professionals in 
de leefwereld om beslissingen te nemen in 
dienst van de kwaliteit van onderwijs.

De besturingsfilosofie Andersom 
organiseren blijft overeind 
De eerste vraag is natuurlijk om na te gaan 
in hoeverre de besturingsfilosofie van 
Andersom organiseren in zijn totaal stand 
houdt. In hoeverre is de verandering van 
besturingsfilosofie zelf de reden dat de 
kwaliteitszorg en -cultuur nog niet 100% 
op alle plekken geborgd blijkt te zijn? 
Daarvan zeggen wij pertinent dat Andersom 
organiseren ons heel veel gebracht heeft. 
Het was nodig om deze slag te maken, 
want het draait nu weer om onderwijs. 
Doordat in de sturing onderwijsteams 
centraal zijn komen te staan, staat 
automatisch ook de student weer centraal 
en daarmee het leren. De passie en het 
vakmanschap zijn terug en ook het inzicht 
dat het vakmanschap nooit alleen om de 
inhoud van een opleiding mag draaien, 
maar ook juist om de pedagogische en 
didactische kwaliteit. De gehele filosofie 
achter Andersom organiseren, de gedachte 
erachter, de bedoeling en de why die 
daarbij horen, blijven nog altijd – tot op de 
dag van vandaag – fier overeind. 

De bedoeling en de principes consistent 
een plek geven in de leefwereld
Reflecterend op de vraag in hoeverre deze 
bedoeling en de principes geland zijn en 
in hoeverre deze termen in de praktijk (de 
leefwereld) leven is het antwoord: ja. Wel 
hebben we gemerkt dat het de kunst is 
om de bedoeling stelselmatig te laden in 
de leefwereld zelf. De bedoeling is geen 

document op papier maar een ankerpunt 
dat tot leven komt door het er regelmatig 
met elkaar over te hebben. Het helpt daarbij 
om consequent gebruik te maken van de 
werkende principes, om voortdurend het 
gesprek te voeren over wat de bedoeling 
is, inclusief de toetsende vraag of en 
hoe besluiten, gedragingen en plannen 
bijdragen aan geweldig onderwijs. 

De verwording van het principe ‘doen wat 
nodig is’
‘Doen wat nodig is’ als een van de 
belangrijke principes betekent niet: volledig 
loslaten en de teams aan hun lot overlaten. 
De spreuk ‘doen wat nodig is’ is in delen 
van de organisatie een eigen leven gaan 
leiden en is door sommigen als het ware 
gekaapt. Hier hadden wij eerder op in 
moeten grijpen. Door de nieuwe taal die 
we geïntroduceerd hebben en het centraal 
stellen van de onderwijsteams, leek het 
of de leiding zich ineens nergens meer 
mee mocht bemoeien. Op een begrip als 
monitoring heerste bijna een taboe. 

De bedoeling is geen document 
op papier maar een ankerpunt 
dat tot leven komt door het er 
regelmatig met elkaar over te 
hebben.
‘Doen wat nodig is’ is op sommige 
plekken ontaard in ‘laten wat nodig 
is’. Dat hebben wij laten gebeuren.  
Doen wat nodig is, betekent ook: je 
administratie op orde, aantoonbaar 
maken wat je aan onderwijskwaliteit 
doet en het goed blijven verzorgen van 
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professionele hygiënefactoren zoals 
toelatingseisen, examenrichtlijnen 
en afwezigheidsregistraties. Dat laat 
onverlet dat je naast het bijhouden van 
absentielijsten ook eenvoudigweg naar 
die ene student blijft omkijken als die 
opeens uit je les wegblijft. Tegemoetkomen 
aan menselijke behoeften, het voldoen 
aan (minimale) institutie-eisen en het 
verwezenlijken van de maatschappelijke 
opgave die we als onderwijsinstelling 
hebben, zijn allen nodig voor een gezonde 
onderwijsorganisatie. Daaraan werken hoort 
dus ook bij ‘doen wat nodig is’. 

Aandacht blijven houden voor de 
pedagogische en didactische kwaliteit
De werkende principes zoals verwoord 
op pagina 6 geven met name de 
veranderkundige kant van de beweging van 
Andersom organiseren weer; ze beschrijven 
in mindere mate de pedagogische en 
didactische kant, onze identiteit en waarden 
of de resultaten die we van elkaar mogen 
verwachten. De pedagogische kant staat 
dan voor de opvoedkundige en vormende 
kant van onderwijs; de didactische 
kant meer voor de wijze waarop kennis, 
vaardigheden en leerhoudingen door een 

docent kunnen worden onderwezen (Biesta, 
2014). Het is belangrijk om in het werken 
langs deze principes hier wel aandacht voor 
te ontwikkelen. Zo zijn de pedagogiek en 
didactiek, maar ook het investeren in en 
het borgen van goede onderwijsresultaten 
onderdeel van het principe ‘doen wat nodig 
is’. Deze invalshoeken dreigen op sommige 
plekken in de organisatie ondergesneeuwd 
te raken. 

‘Doen wat nodig is’ is op 
sommige plekken ontaard in 
‘laten wat nodig is’.
Voor de koers geldt dat deze eenmaal 
gedeeld en onderschreven – niet langer 
vrijblijvend is. Er zullen altijd kaders blijven 
en er is ondersteuning nodig. Op die 
manier weten teams welke koers ze kunnen 
varen, wat de grenzen ervan zijn en kan de 
moederorganisatie de teams – daar waar 
nodig – ontzorgen.
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4. Passende leiding 

Verschillende teams verschillend 
behandelen
Juist doordat de opleidingen, de locaties, 
de opleidingsniveaus, de problemen 
en uitdagingen per onderwijsteam zo 
verschillen, is het zaak om verschillende 
teams ook verschillend te benaderen. Elk 
team verdient passende leiding. Zo is er 
in het team motorvoertuigentechniek 
iets anders nodig dan in het team dat 
opleidt tot schoonheidsspecialist. 
Naast de inhoudelijke diversiteit 
verschillen de teams ook in 
teamontwikkeling, in historie 
(biografie) en bijvoorbeeld 
in personele bezetting. 
Voor zelfstandige teams 
geldt dat onderwijskwaliteit 
stijgt door hen meer vrijheid 
te bieden. Voor teams waar 
het beter kan, zijn een strakkere 
leiding en meer steunstructuren 
juist noodzakelijk om tot een hogere 
onderwijskwaliteit te komen. Het 
ene team wordt niet achtergesteld 
ten opzichte van het ander. We moeten 
erop zijn ingericht dat elk team krijgt 
wat het nodig heeft. Ter illustratie: in 
de aanloop van Andersom organiseren 
is veel tijd en moeite geïnvesteerd in 
taakvolwassenheidsmonitors. We hebben 
deze monitors ten eerste ontwikkeld voor 
teams om reflectie en dialoog verder 
mogelijk te maken. Ten tweede helpt het 
jaarlijks invullen van de monitor om de 
voortgang van het team voor dat team 

in kaart te brengen. Ten slotte werkt de 
monitor als teamthermometer voor het 
management om te kunnen doen wat nodig 
is. Bij taakvolwassen teams maken we 
daarbij een onderscheid in het organiserend 
vermogen enerzijds en houding & gedrag 
anderzijds. Figuur 2 illustreert dit. 

Figuur 2: 
Taakvolwassen 

teams

In hun ontwikkeling mogen teams de 
hulp, de begeleiding en de aandacht 
verwachten die zij nodig hebben. Rijker 
sturen betekent automatisch ook: rijker 
verantwoorden. Bij meer vrijheid, hoort 
meer verantwoordelijkheid. Deze moet 
verdiend worden.



10

De richting van meer eigen sturing, eigen 
waarneming en eigen monitoring 
Planvorming vindt binnen onderwijsteams 
plaats. We laten teams en 
medezeggenschapsorganen meedenken 
over beleid op strategisch niveau, we 
stimuleren collegiale toetsing en vragen 
teams om hun teamplannen zelf op te 
stellen. Daarin is niet alleen plaats voor het 
formuleren van analyse, ambities en acties 
als ondersteunend format, maar ook voor 
reflectie en dialoog. Teamplannen zijn geënt 
op de strategische doelen en vertaald naar 
de eigen situatie. 

Taakvolwassenheid serieus nemen
Bij passende leiding is het van cruciaal 
belang om per team de taakvolwassenheid 
serieus te blijven volgen en de sturing 
hierop aan te passen. Afhankelijk van de 
taakvolwassenheid van elk team hadden 
we sommige teams anders moeten 
vasthouden. We hadden soms langer naast 
de ander moeten blijven staan en met de 
ander kunnen kijken naar ‘wat helpt nu?’ in 
plaats van ‘wat hoort nu, nu we andersom  
georganiseerd zijn?”

Vrijheid =/= vrijblijvendheid; het gaat om 
proces en resultaten
Om goed aan te blijven sluiten met wat 
actueel is, worden plannen vanuit de teams 
opgehaald. Het plan van het ene team 
mag daarbij inhoudelijk afwijken van het 
plan van een ander team. Elk team heeft 
zijn eigen taakvolwassenheid, zijn eigen 
teamdynamiek, zijn eigen uitdagingen, 
vraagstukken en leerpunten, zijn eigen 
pedagogiek en didactiek. Maar zijn plannen 
eenmaal vastgesteld, dan zijn deze niet 
langer meer vrijblijvend. Vrijheid om je eigen 

plannen samen te mogen stellen, betekent 
niet dat er een vrijblijvendheid ontstaat op 
de uitvoering ervan. Met enkel een focus 
op proces worden de resultaten niet vanzelf 
beter. Daar zijn we aanvankelijk wellicht 
wel iets te gemakkelijk vanuit gegaan. 
De les? Stuur niet enkel op proces, maar 
koppel daar vroeg in het traject ook sturing 
op resultaat en verantwoordelijkheid voor 
kwaliteit aan. Verbind proces en resultaat in 
een vroeg stadium. 

Sturen = leren + verbeteren + monitoren + 
verantwoorden
De vrijheid die we geven om (mede) de 
richting te bepalen staat niet gelijk aan 
vrijblijvendheid zodra we – in onderling 
overleg – akkoord op deze plannen hebben 
gegeven: we werken met publiek geld, dus 
blijven we ook de voortgang monitoren. 
Uiteindelijk is het niet meer dan normaal 
dat er over de plannen wel degelijk 
verantwoording plaatsvindt. Sturing is 
een combinatie van leren en verbeteren, 
monitoren en verantwoorden. De vrijheid 
van teams om hun eigen plannen samen 
te mogen stellen, moet verdiend worden. 
Kunnen teams laten zien welke verbetering 
ze aanbrengen? Kunnen teams aantonen 
dat het ook echt tot een verbetering leidt 
in termen van resultaten? Voor teams die 
achterblijven betekent ‘doen wat nodig is’: 
helpen als het nodig is en zelfs ook: het 
initiatief terugpakken als dat nodig is. 

Er zijn altijd kaders
We hebben gezegd dat onderwijsteams 
de betekenisvolle nieuwe eenheden zijn in 
de organisatie. Dit zorgt ervoor dat er veel 
vrijheid is ontstaan. Maar het is nooit een 
kwestie van enkel vrijheid. Aan vrijheid zit 
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een verantwoordelijkheid verbonden. De 
kaders kunnen niet afwezig zijn. Zo vormt 
onderwijskwaliteit altijd de ondergrens: 
een instelling als ROC A12 wil geen, kan 
geen en mag geen hypotheek nemen op de 
kwaliteit van onderwijs. Ook andere kaders 
vormen nu eenmaal de realiteit. Er zijn 
kaders voor examinering & diplomering, er 
zijn kaders in het licht van bedrijfsvoering 
en er zijn kaders (grenzen) aan de financiële 
en personele kant. 

Aan vrijheid is altijd 
verantwoordelijkheid verbonden. 
Er gelden inspectiekaders, er is 
accountantscontrole en er is de Raad van 
Toezicht waar je verantwoording aan af te 
leggen hebt, het budget zal nooit oneindig 
kunnen zijn en ook intern gelden onderlinge 
afspraken als kader. 

Meer aandacht voor individuele mensen in 
de teams 
Of het nu gaat om teamontwikkelingsmo-
nitors, taakvolwassenheidsmonitors, cijfers 
die uit enquêtes rolden of anderszins … 
Aandacht voor de mensen in de teams zelf 
is het meest cruciaal. Deze aandacht is be-
langrijk op alle niveaus en helpt om te doen 
wat nodig is. 

Denk bijvoorbeeld aan de cruciale rol van 
aandacht bij:
-  de ontwikkeling van individuele   
 teamleden in een richting die bij hen   
 past en die aansluit bij de ambitie van  
 het team;
-  luisteren naar teams om te leren  
 wat zij nodig hebben (in    
 competenties, ondersteuning, 
 middelen) opdat zij beter invulling 
 kunnen geven aan hun (nieuwe)   
 verantwoordelijkheden;
-  snappen waar mensen tegenaan   
 lopen;
-  het verder op gang brengen van   
 dialoog en reflectie als doorlopende   
 vorm van het leren als team.
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Kwaliteitscycli op alle niveaus
Om het lerend vermogen organisatiebreed 
te ondersteunen, hebben we sluitende 
kwaliteitscirkels die op elkaar ingrijpen. Het 
geheel van deze cycli kan schematisch als 
volgt worden weergegeven: 

5. Nodige ondersteuning

Figuur 3: Kwaliteitscycli op de 
verschillende (organisatie)niveaus 

en ‘verticale verbindingen’

Deze kwaliteitscycli zijn op alle niveaus 
ingesteld en om de samenhang te 
garanderen zijn ook verticale verbindingen 
aangebracht (zie figuur 3). Dus de cyclus op 
individueel niveau is verbonden met de cycli 
in teams en afdelingen; het leren aldaar is 
verbonden met de cyclus op schoolniveau. 

Tot slot is die leercyclus weer verbonden 
met de kwaliteitscyclus op overkoepelend 
stichtingsniveau. 

Sturing en ondersteuning aanpassen aan 
taakvolwassenheid
We hadden de hiërarchische lijn beter, 
eerder en effectiever terug in stelling 
moeten brengen in die gevallen dat bleek 
dat de vrijheid die een team genoot 
in structurele zin niet parallel bleek te 
lopen met de ontwikkeling van hun 
taakvolwassenheid. Neem figuur 3: de 
verantwoordelijkheid van mensen in elk 
bovengelegen radertje is dat de mensen 
in het radertje eronder in een cyclus van 
continu verbeteren terechtkomen. Sta niet 
toe dat er een radertje wordt overgeslagen 
of dat er geen leren of verantwoorden 
plaatsvindt. Er is pas sprake van leren 
en ontwikkeling als de terugkoppeling 
ook daadwerkelijk ontvangen en/of 
teruggegeven is. 

Sturing op papier =/= sturing in de praktijk
Alle radertjes zoals gesteld in figuur 3 
moeten juist ook in de leefwereld draaien. 
Op papier kan het allemaal kloppen en 
is er een verbetermodel dat helpt om de 
kwaliteit te borgen, maar hoe staat het er 
in de praktijk voor? In hoeverre draaien 
ook daar alle radertjes voldoende en zijn 
deze afdoende op elkaar afgestemd? 
In hoeverre past de uitwerking van 
de ontwikkelplannen goed binnen de 
teamplannen; en past de uitwerking 
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van de teamplannen goed binnen de 
schoolplannen, en klopt de uitwerking 
van de schoolplannen bij het strategisch 
perspectief? Als er ruis op de lijn ontstaat, 
is het van belang om de dialoog tijdig en 
goed te voeren om de kwaliteit centraal 
te blijven stellen. Onderwijskwaliteit hangt 
dan met name samen met de vraag of 
we elkaar voldoende - en voldoende 
kritisch - bevragen en aanspreken. Deze 
aandacht voor sturing in de praktijk is 
enerzijds terug te zien in figuur 1 (Diamant 
als metafoor voor meervoudig kijken naar 
onderwijskwaliteit) en komt anderzijds terug 
binnen kopje 6 Gewenste cultuur. 

Van af te lezen getallen naar knoppen om 
aan te draaien
Het lijkt minder zinnig om docenten en 
studenten centraal te bevragen als de 
uitkomst hier uiteindelijk enkel van is dat 
er een aantal getallen of wijzertjes uit 
naar voren komen die de huidige stand 
van zaken weergeven. Veel zinniger 
dan het toewerken naar een aantal af te 
lezen getallen is om toe te werken naar 
interventiekracht. Met andere woorden: 
kun je gegevens over kwaliteit ophalen en 
deze als feedback-loop terug laten komen 
op die plekken waar docenten en leiding 
er ook echt iets mee kunnen doen? Het 
is voor teams niet zo zinnig om eenzijdig 
een barometer af te kunnen lezen, waar 
ze toch niets aan kunnen veranderen. Het 
is daarentegen veel waardevoller om een 
thermostaatknop te hebben waar ze aan 
kunnen draaien en waarvan ze het positieve 
effect kunnen ervaren. 

Het gevaar voor het grijze midden 
Zodra onderwijskwaliteit niet langer bij 
de staf, maar in de lijnorganisatie wordt 
belegd, dan ontstaat het gevaar dat de 
verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit 
tussen wal en schip terechtkomt (zie figuur 
4). Mensen krijgen plotseling nieuwe rollen 
en nieuwe verantwoordelijkheden.
De valkuil die ontstaat is: als iedereen 
in het team verantwoordelijk wordt 
gemaakt voor kwaliteitszorg, dan kan het 
zo zijn dat niemand zich meer werkelijk 
verantwoordelijk voelt. Daarnaast heeft de 
leiding zich niet goed rekenschap gegeven 
van de mogelijkheid dat sommige teams 
niet voldoende geëquipeerd waren voor hun 
nieuwe takenpakket.  

Onderwijskwaliteit hangt met 
name samen met de vraag 
of we elkaar voldoende - en 
voldoende kritisch - bevragen en 
aanspreken.
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Zorg voor kwaliteit 
start niet langer bij 

stafmedewerkers; zij 
opereren voortaan 

vraaggericht 

Docenten & 
onderwijsteams zijn 

(nog) niet gewend om 
eindverantwoordelijkheid 

te zijn voor kwaliteit. 

Groot grijs midden  
of zelfs: 

zwarte gat

Figuur 4: Het grijze midden verbeeld door veranderende rollen tussen staf en docenten

Het grijze midden voorkomen: niet loslaten 
maar anders vasthouden 
Teams hadden veelal niet de feiten en 
de cijfers op een rijtje en konden hier 
aanvankelijk ook niet eenvoudig bij. De 
terugkoppeling vanuit de kwaliteitscyclus 
was niet voldoende geborgd en mensen 
zagen het (nog) niet als hun taak om deze 
verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk in 
het team te beleggen. Daarvoor hebben wij 
als CvB op voorhand geen tijd gegeven of 
daar mankracht voor vrijgemaakt binnen 
het team. We hebben het oude afgeschaft 
en het nieuwe te snel losgelaten. Wij 
zijn achteraf beschouwd te snel gestopt 
met teamondersteuning op maat. We 
hebben een aantal teams te snel en te ver 
losgelaten. Het is de kunst om hen vooral 
anders vast te houden (Hart, 2017). Is een 
team niet bij machte om zelf zijn feedback 
te organiseren, dan dient er een vangnet te 
zijn. Dat vangnet kan worden gevormd door 
leiding en/of stafmedewerkers.

De verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg 
was nieuw voor de onderwijsteams en het 
was te lang onduidelijk wanneer je het nu 
goed deed. Het gehele proces nam langer 
in beslag dan verwacht en was complexer 
dan verwacht. Wij hadden zelf moeten zien 
dat je de ruimte die je krijgt ook verdient én 
aan kunt. Ruimte geven betekent nog niet 
automatisch dat een ander de ruimte ook 
pakt. 

We hebben het oude afgeschaft
en het nieuwe te snel losgelaten.
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Onderwijskwaliteit kun je er nooit een beetje 
“bij” doen
Het is lastig en zelfs niet altijd wenselijk om 
alle doelstellingen in het onderwijs SMART 
te maken. Tegelijkertijd is het dan niet altijd 
helder wanneer we het nu goed doen en 
wanneer niet. Zijn er concrete prestatie-
indicatoren? Weten we wanneer we het 
goed doen?
Daarnaast is de vraag of we wel voldoende 
middelen beschikbaar hebben gesteld, 
zoals tijd en geld, om teams kwaliteitszorg 
en kwaliteitsbewustzijn (-cultuur) ook echt 
handen en voeten te kunnen geven in hun 
eigen omgeving. In beginsel moesten ze 
kwaliteitszorg er een beetje “bij” doen. 

Om kwaliteitszorg goed vorm te kunnen 
geven, kun je denken aan professionele 
ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld 
expertise, pedagogiek en didactiek en aan 
stafondersteuning “op maat” (zie figuur 
4). Maar ook is er de juiste ondersteuning 
nodig via systemen, zoals een goedlopende 
administratie, een werkend en betrouwbaar 
aanwezigheidsregistratiesysteem en 
een inzichtelijk en actueel ingevuld 
studievoortgangssysteem. Mensen 
moeten weten waar ze staan, om te 
kunnen toetsen of ze voortgang boeken. 
Tegelijkertijd mag het ontbreken van een 
ideaal ingericht systeem nooit een reden 
zijn om nu nog maar niet aan de kwaliteit te 
hoeven werken. Onderwijskwaliteit vormt 
altijd het hart van een onderwijsinstelling 
en er bestaan geen excuses om hier niet 
dagelijks aandacht aan te besteden. Hier 
stuiten we al op de cultuurcomponent, waar 
we in de volgende paragraaf verder op in 
zullen gaan. 
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Geen alibi-cultuur gedogen 
Zodra we de punten uit de vorige 
paragrafen (Gedeelde koers en richting, 
Passende leiding en Nodige ondersteuning)) 
voldoende vormgeven in de praktijk, 
werken we automatisch ook aan een 
kwaliteitscultuur. Tegelijkertijd is die 
kwaliteitscultuur er niet in één keer. Naast 
de harde kaders zijn er kaders die we in 
houding en gedrag met elkaar ontwikkelen: 
dit zijn veel meer invisible controls. Dat gaat 
niet over wat er op papier staat, maar wat 
je in de praktijk merkt. Denk aan waarden-
gedreven handelen: al die zaken rondom 
werk waar je trots over vertelt aan je 
omgeving. 

Aandacht voor die zaken die je 
je eigen kind ook zou gunnen op 
een school. 
Al die zaken die je je eigen kind ook zou 
gunnen op een school. Zet je in je werk 
als leidinggevende of als teamleider 
voortdurend die voorbeelden in het licht 
die iets vertellen over de essentie van 
onderwijs? Die voorbeelden die iets zeggen 
over de manier waarop je daar als team of 
als locatie aan werkt? En ga je het gesprek 
aan met mensen zodra je ze dingen ziet 

6. Gewenste cultuur

doen waar je niet meer trots op kunt zijn? 
Je grijpt in zodra je mensen excuses ziet 
gebruiken. Er is nooit een excuus om je 
verantwoordelijkheid niet te nemen. 

De kracht van dialoog
Door de dialogen worden waarden, 
inclusief de geldende en helpende kaders, 
onderdeel van de cultuur. Het gaat dan over 
de wijze waarop we met elkaar omgaan. 
De punten waarop we elkaar aanspreken 
of niet. De werkelijke betekenis van dit 
soort cultuurwaarden en voorbeeldgedrag 
laten zich maar lastig vastleggen in 
kwaliteitshandboeken; die kwaliteit vormt 
zich in de leefwereld, in de school en begint 
bij jou. Achteraf gezien hadden ook wij 
allerlei vormen van alibi-cultuur nog directer 
kunnen aanpakken door mensen erop aan 
te spreken. Leren en verbeteren begint 
met aanspreken en aangesproken worden. 
Pas dan ben je in staat om een leer- en 
verbetercultuur te ontwikkelen. Pas dan 
ontwikkel je kwaliteit op een ‘aansprekende’ 
manier. Voer het gesprek. Ga de dialoog 
aan. Daarbij hadden wij zelf meer alert 
kunnen zijn op het “terugbericht” na een 
ingezette verbetercyclus. Feedback is pas 
van waarde als je de terugkoppeling ervan 
ook daadwerkelijk merkt in de praktijk. 



17

Kwaliteit vanuit differentiatie
De ontwikkeling van Andersom denken en 
Andersom organiseren is nodig geweest 
om een voedingsbodem te creëren voor 
(kwaliteits-)verbetering die gestoeld is op 
differentiatie en eigenaarschap. Doordat 
we het ballonvaarders-perspectief 
grotendeels vervangen hebben voor het 
landschapsperspectief (Homan et al, 2016), 
zien we beter wat er waar nodig is om tot 
hogere onderwijskwaliteit te komen. 
Om ook de komende periode tot 
resultaatverbeteringen te komen, is het 
nodig om blijvend aandacht te houden 
voor de koers en richting, voor passende 
leiding, voor nodige ondersteuning en 
voor een cultuur waarin mensen zelf 
verantwoordelijkheid blijven nemen. 

Nooit af
Doordat we in een school met mensen 
werken, is het werk nooit af. De grootste 
valkuil bij kwaliteitszorg is te denken dat 
je er bent. Je bent er nooit. Wees blij met 
de resultaten die je bereikt en met elke 
kwaliteitsverbetering die je ziet, maar leun 
nooit achterover. 
De context evolueert, de techniek 
schrijdt voort, de externe eisen en 
normen kunnen veranderen. Zo kan een 
onderwijsprogramma dat nu uitstekend is, 
binnen twee jaar zijn houdbaarheidsdatum 
verliezen. Ook nieuwe studenten die zich 
aanmelden, krijgen andere verwachtingen 
van wat een school zou moeten bieden; dit 
straalt direct af op de beleefde kwaliteit van 
onderwijs. 

7. Conclusie

Een laatste overdenking
Blijf als leidinggevende nooit te lang in je 
ballonvaarders-mandje zitten. Blijf ervaren 
wat er in de klassen, wat er in de school, 
wat er bij de docenten, wat er op de 
gangen wérkelijk gebeurt. Tot slot: de beste 
voedingsbodem voor blijvend hoge kwaliteit 
is een groep mensen die trots is op hun 
studenten, die trots is op hun vak en hun 
werk als docent, die trots is op de school 
en trots is op elkaar! 
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