
 

 1

INHOUD 

• Kwaliteit 

• De meester de baas 

• Samen alert op privacy 

en bescherming 

persoonsgegevens 

• Goede gesprekken leiden 

tot goed onderwijs 

• Is wat er staat ook wat je 

doet? 

  ‘De kwaliteit van ons 

onderwijs zit in de 
mensen zelf’

NIEUWSBRIEF 5 | Juli 2019

 Werken aan toekomstbestendige scholen

Kwaliteit

Wanneer u door deze nieuwbrief bladert dan zal 
onmiddellijk opvallen dat het feitelijk een 
themanummer betreft. Alle artikelen hebben namelijk 
betrekking op de kwaliteit van het onderwijs op onze 
scholen en de acties die we ondernemen om die 
kwaliteit te behouden of te verbeteren. Maar wat is nu 
eigenlijk kwaliteit en hoe verhoudt zich dat tot 
onderwijs? Die vragen zijn nog niet zo simpel te 
beantwoorden. 



 
De meester de baas 

‘Hoogbegaafde kinderen redden zichzelf  
wel, is vaak de gedachte’, zegt Bouke van 
der Meulen, specialist excellent leren en 
hoogbegaafdheid binnen de Tjongerwerven. 
‘Deze kinderen zijn immers slim genoeg om 
de leerstof  zelf  te doorgronden en kunnen 
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Ooit heb ik geleerd dat het begrip 
kwaliteit staat voor de mate waarin een 
product of  dienst voldoet aan de 
verwachtingen. In dat kader moet ik altijd 
denken aan een Big Mac. Die is namelijk 
van uitstekende kwaliteit, althans 
wanneer we dezelfde definitie van 
kwaliteit hanteren. Een Big Mac voldoet 
immers altijd aan de verwachting. Waar 
ook ter wereld je het bekende restaurant 
met de M binnenloopt en de beroemdste 
hamburger op aarde bestelt, de snack 
ziet er altijd hetzelfde uit en smaakt 
overal gelijk. Daarmee voldoet dit staaltje 
fastfood exact aan de verwachting en dus 
kunnen we stellen dat een Big Mac van 
uitstekende kwaliteit is. Over smaak valt 
uiteraard niet te twisten. De vraag of  die 
Big Mac dan ook als ‘lekker’ moet worden 
aangemerkt, laat ik graag in het midden. 
Overigens, gezien de populariteit van dit 
stukje vleeswaren met brood, zou je de 
conclusie kunnen trekken dat een 
heleboel mensen die vraag positief  
zouden beantwoorden.   

Onderwijs is echter geen broodje 
hamburger, maar een proces om kinderen 
te onderwijzen en te helpen in hun 
ontwikkeling. Omdat geen kind hetzelfde 
is, gaat het hierbij altijd om maatwerk. 
Wezenlijk anders dus, dan de Big Mac. 
Wij doen dit door het kind in staat te 
stellen kennis,  vaardigheden, waarden en 
houdingen aan te leren  in een omgeving 
met andere kinderen. Hierdoor leren ze   

kritisch en zelfstandig  deel te nemen aan 
de maatschappij.   Hoogleraar pedagogiek 
Gert  Biesta  onderscheidt daarin een 
drietal domeinen: kwalificatie, socialisatie 
en subjectificatie (of  personificatie)  en elk 
domein kent eigen onderwijsdoelen. 
Kwaliteit van onderwijs zou vanuit dat 
perspectief  dus iets moeten zeggen over 
de mate waarin die doelen daadwerkelijk 
worden bereikt.   De neiging is dan groot 
om op een beheersmatige wijze naar de 
kwaliteit van onderwijs te kijken en deze 
te vangen in   resultaten op toetsen,   
overzichtjes in Excel  en   andere data  die 
een weergave vormen van   wat er per doel 
bereikt is. Vervolgens zal dat betekenis 
moeten krijgen door de resultaten te 
vergelijken met de vooraf  gestelde 
normen.  

Dat staat echter ver af  van het dagelijks 
werk van de leerkracht die in een echt 
lokaal met echte kinderen werkt, in een 
echt gebouw   met een team van echte 
collega’s. En het fijne van werken met 
echte collega’s is de mogelijkheid om 
naar jezelf  en naar de ander te kijken en 
daarover met elkaar in gesprek te gaan. 
Wanneer we in staat zijn te reflecteren op 
het eigen handelen en daarover met 
elkaar de professionele dialoog kunnen 
voeren, dan ontstaat een cultuur gericht 
op kwaliteit. De kwaliteit van ons 
onderwijs zit dus in de mensen zelf.  

Alfred Vos



heel zelfstandig werken. Ze hebben weinig 
uitleg nodig, hoogstens wat moeilijkere 
opdrachten. Maar inmiddels weten we uit 
onze ervaringen met meer- en hoogbegaafde 
leerlingen dat die vlieger niet opgaat.’   

Hoogbegaafd 
‘Een kenmerk van hoogbegaafdheid is een 
IQ van 130 of  hoger’, vertelt Bouke. ‘Het 
gaat dus om zeer slimme kinderen die vaak 
snel doorhebben hoe iets zit. Maar dat is 
niet het enige. Hoogbegaafde kinderen 
hebben ook aanleg om tot uitzonderlijke 
prestaties te komen. En gevoeligheid, 
creativiteit en doorzettingsvermogen spelen 
ook een rol.’ 

Je zou denken dat hoogbegaafde kinderen, 
door deze combinatie van factoren, opvallen 
in de groep en dat het voor een leerkracht 
simpel is om hoogbegaafdheid te 
herkennen. ‘Bij sommige kinderen is dat 
inderdaad zo’, zegt Bouke. ‘Maar 
hoogbegaafdheid betekent niet dat een kind 
automatisch uitzonderlijk presteert. 
Hoogbegaafdheid kan ook verborgen blijven 
door te weinig uitdagingen. Dit kan leiden 
tot onderpresteren. Kinderen kunnen dan 
gedemotiveerd, faalangstig of  denklui zijn. 
Ook zijn er hoogbegaafde kinderen met een 
overschot aan energie die constant willen 
bewegen en daardoor voortdurend wiebelen 
of  door de klas willen lopen. Daardoor kan 
het gebeuren dat hoogbegaafdheid 
aangezien wordt voor iets anders. 
Bijvoorbeeld ADHD. Een misdiagnose kan 
dus op de loer liggen.’ 

‘tjong®talent 

‘We zijn ons sterk bewust van de noodzaak 
om tegemoet te komen aan de behoeften en 
talenten van meer- en hoogbegaafde 
leerlingen’, vertelt Bouke. ‘Sinds 2013 
werken we daarom bij de Tjongerwerven met 
toptalent- en talentklassen. De 
toptalentklassen zijn voor de meer- en 
hoogbegaafde leerlingen, de talentklassen 
voor leerlingen met specifieke interesses. 
Leerlingen van de toptalentklassen werken 
een ochtend per week samen aan diverse 

projecten en werken aan vaardigheden. De 
lessen worden begeleid door 
talentleerkrachten die zijn gespecialiseerd in 
werken met meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. Dat werkt fantastisch’, vertelt 
Bouke. ‘Zelfs zo goed, dat we deze aanpak 
willen verbinden met alle scholen van de 
Tjongerwerven. De leerlingen van de 
toptalentklassen zijn immers iedere dag 
slim, niet alleen die ene ochtend in de week 
dat ze meedoen aan ‘tjong®talent.’ 

‘Met ‘tjong®talent hebben we veel geleerd 
over meer- en hoogbegaafdheid. Maar uit 
onderzoek blijkt dat er ook hoogbegaafde 
kinderen onder de radar blijven, omdat 
signalen van hoogbegaafdheid niet herkend 
of  verkeerd geïnterpreteerd worden. Omdat 
wij vinden dat ieder kind zijn talenten moet 
kunnen ontwikkelen, willen we deze kinderen 
zichtbaar maken. En daarvoor is expertise 
van de leerkracht nodig.’ 

'Hoogbegaafdheid 

betekent niet dat een 

kind automatisch 

uitzonderlijk presteert' 

Game-based methodiek voor 
professionalisering van leerkrachten 

‘Sinds kort bestaat er een prachtig 
instrument om het inzicht in 
hoogbegaafdheid bij leerkrachten te 
vergroten en hen bewust te maken van hun 
rol bij het herkennen en begeleiden van 
hoogbegaafde leerlingen’, vertelt Bouke. ‘En 
het mooie is: De Tjongerwerven was als 
kennispartner betrokken bij de ontwikkeling 
ervan!  

Het is een game getiteld ‘De meester de 
baas’, die je met het hele team kunt spelen 
en die leerkrachten uitnodigt om te 
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reflecteren op hun eigen kennis, houding en 
vaardigheden met betrekking tot 
hoogbegaafdheid.’ De inhoud van de game 
is gebaseerd op theorie, praktijksituaties en 
scenario’s waarin de leerkracht zelf  keuzes 
kan maken en zo het verloop van het spel 
kan bepalen. 

Het spel speelt zich af  in een fictieve school 
waar verschillende hoogbegaafde leerlingen 
rondlopen, allemaal met hun eigen 
kenmerken, en behoeftes. In het spel gaat 
de leerkracht op zoek naar kenmerken en 
gedrag die een aanwijzing zouden kunnen 
zijn voor hoogbegaafdheid. 

‘Het mooie aan dit spel is dat er geen goed 
of  fout is’, zegt Bouke. ‘Er is wel zoiets als 
bewust bekwaam zijn en beredeneerd 
handelen. Daar willen we binnen De 
Tjongerwerven naartoe. En dat is precies wat 
dit spel beoogt: dat leerkrachten met elkaar 
in gesprek gaan en informatie met elkaar 
gaan uitwisselen. Dat ze reflecteren op hun 
eigen handelen, dat ze signalen die mogelijk 
wijzen op hoogbegaafdheid op waarde weten 
te schatten en dat ze zich bewust worden 
van mogelijke vooroordelen jegens 
hoogbegaafdheid.’  

Bijdrage aan kwaliteit binnen gehele 
organisatie 

Het spelen van de game doe je niet even 
snel tijdens een teamvergadering op 
donderdagmiddag. Daarvoor is het te 
complex. Het is een proces dat tijd nodig 

heeft en waarbij de reflectieve gesprekken 
sleutelmomenten zijn. Het spel werkt 
eigenlijk twee kanten op. Leerkrachten 
worden gedurende het spel vaardiger in het 
herkennen en begeleiden van hoogbegaafde 
leerlingen, met name door kritisch te kijken 
naar hun eigen handelen. ‘Maar zelfreflectie 
is niet alleen nuttig voor leerkrachten met 
het oog op hoogbegaafdheid, uiteindelijk 
helpen we er alle leerlingen mee’, zegt 
Bouke. ‘Deze game gaat dus in brede zin 
bijdragen aan de kwaliteit van ‘zo passend 
mogelijk’ onderwijs binnen onze 
organisatie.’ ● 

De game spelen kan op 
www.demeesterdebaas.nl/game 

Samen alert op privacy en 
bescherming 
persoonsgegevens 
Op 25 mei 2018 ging de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. 
Daarmee geldt binnen de hele Europese 
Unie dezelfde privacywetgeving. De invoering 
van de wet deed nogal wat stof  opwaaien. 
Veel organisaties, waaronder scholen, 
kregen door de nieuwe wet te maken met 
verscherpte regels voor privacy. Sinds de 
invoering van de nieuwe wet is er iets meer 
dan een jaar verstreken. Hoe staat het met 
de invoering van de AVG op de scholen van 
De Tjongerwerven?  
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Beetje vroeg  

‘Eigenlijk is het nog een beetje vroeg om iets 
te kunnen zeggen over wat de invoering van 
de AVG voor onze scholen betekent’, zegt 
Anja Oosterhoff, directeur van cbs In de 
Kring en lid van de werkgroep AVG. 
‘Afgelopen jaar hebben we vooral gebruikt 
om in kaart te brengen welke privacy 
beschermende maatregelen er op onze 
scholen al bestaan, welke aangescherpt 
moeten worden en op welke gebieden we 
nog tekortschieten. Om hier een goed beeld 
van te krijgen is op alle scholen een scan 
uitgevoerd. De resultaten worden gebundeld 
in een verslag dat we binnenkort ontvangen. 
Op basis van dat verslag zullen we verdere 
acties ondernemen en beleid gaan maken. 
Daarbij worden we geholpen door een 
adviseur van FlexFG, een bedrijf  dat 
organisaties helpt om te voldoen aan de 
regels van de AVG.’ 

Leerlinggegevens zijn al heel veilig 

‘Overigens waren de leerlinggegevens op 
onze scholen al AVG-proof, nog voor de wet 
werd ingevoerd’, vertelt Anja. ‘Alle gegevens 
over onze leerlingen staan in ParnasSYS, een 
leerlingvolg- en administratiesysteem. 
ParnasSys is al heel goed beveiligd, maar 
het programma bevat ook allerlei extra 
opties waarmee de gegevens van leerlingen 
nog beter afgeschermd kunnen worden. 
Scholen kunnen zelf  beslissen hoe zwaar ze 
de beveiliging willen maken. Binnen 
ParnasSys is het ouderportaal heel 
belangrijk. Vroeger bewaarden we op school 
gegevens van ouders en leerlingen in 
mappen. Met ParnasSys hoeft dat niet meer. 
Ouders kunnen de gegevens via het 
ouderportaal zelf  bijwerken. Een jaarlijkse 
update houdt het actueel. Maar dat moeten 
ouders dus zelf  doen! Wil je opschrijven dat 
ze dat niet moeten vergeten?’ 

Meer bewust van noodzaak tot privacy 

‘Hoewel we nog in de voorbereidende fase 
zitten, heeft de invoering van de AVG er al 
wel voor gezorgd dat we alerter zijn 
geworden’, vertelt Anja. ‘De AVG is 
regelmatig onderwerp op 

teamvergaderingen. Dan bespreken we 
bijvoorbeeld een voorval dat ergens op een 
school in Nederland heeft plaatsgevonden. 
Je kunt niet alles van tevoren bedenken. 
Daarom kan het helpen om 
praktijkvoorbeelden te bespreken. Heel 
leerzaam!’ 

‘Voorbeelden van maatregelen die we al 
hebben genomen om de privacy van onze 
leerlingen te waarborgen? Foto’s van 
activiteiten met leerlingen zijn niet meer 
voor iedereen te zien. Ouders kunnen op de 
schoolwebsite inloggen met een code om bij 
de foto’s te komen. Cbs In de Kring heeft 
bewust geen Facebookpagina. Er zijn 
scholen die dat wel hebben, maar de grens 
tussen school en privé vervaagt op sociale 
media snel. Om onduidelijkheid te 
voorkomen laten wij Facebook dus voor wat 
het is.  

Als leerkrachten het lokaal verlaten, 
vergrendelen ze het beeldscherm van hun 
computer. Is er niemand in het lokaal, dan 
gaat de deur op slot. Tegenwoordig is het 
heel gebruikelijk om via apps op de telefoon 
te communiceren met ouders. Vroeger gaf  je 
leerlingen een briefje mee als je ouderhulp 
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nodig had. Nu deel je een bericht in een 
app-groep. Vroeger hing bij de deur van de 
klas een lijst met namen die je meenam bij 
een brandoefening. Maar nu hebben 
leerkrachten de namenlijsten digitaal op hun 
telefoon. Daarom vragen we leerkrachten 
hun telefoon te beveiligen met een code, 
zodat de gegevens in dergelijke apps 
beschermd zijn. Bij het kopieerapparaat 
hangen posters met allerlei veiligheidstips. 
Ik vraag regelmatig of  iedereen deze wil 
doorlezen tijdens het wachten op kopietjes.’	

Privacy beschermen doe je samen 

‘Onze leerlingen in groep 7 en 8 krijgen op 
verschillende manieren informatie over 
mediawijsheid, onder andere via een project 
van de bibliotheek en via ‘tJong®talent 
middels het blok Digitale geletterdheid. Het 
leereffect van deze projecten kunnen we 
versterken als ook ouders weten waar ze 
alert op moeten zijn en hun kinderen thuis 
kunnen helpen en begeleiden. Daarom 
proberen we ouders mee te nemen in dit 
onderwerp. Dit jaar stond de ouderavond van 
onze school in het teken van mediawijsheid. 
De AVG kwam daarbij ook ter sprake. 
En wanneer het AVG-beleid binnen de 
Tjongerwerven vorm krijgt, zullen ouders er 
ook bij betrokken worden via de MR en de 
GMR.’  

Attitudeverandering 
‘De AVG bestaat uit een fors pakket aan 
maatregelen waar we de komende maanden, 
op basis van de uitslag van de scan, 
gefaseerd mee aan de slag zullen gaan’, 
zegt Anja. Maar met alles vastleggen in 
regels en protocollen ben je er niet.  De AVG 
vraagt om een verandering van houding ten 
opzichte van het beschermen van privacy. 
Het vraagt dus iets van mensen. Als je er 
even over nadenkt, kom je ook door je 
gezonde verstand te gebruiken al een heel 
eind. En dat is waar we bij De Tjongerwerven 
al heel druk mee bezig zijn.’● 

Meer	informa+e	over	de	AVG	en	het	privacybeleid	is	
te	vinden	op	de	website	van	Tjongerwerven.	

Goede gesprekken leiden tot 
goed onderwijs 

Kwalitatief  goed onderwijs wil iedereen. 
Maar hoe definieer je kwaliteit? Het is nogal 
een containerbegrip waar iedereen een eigen 
invulling aan kan geven. Voor de een zijn het 
goede spullen, voor de ander is het een 
nieuw schoolgebouw. Als je het begrip niet 
duidelijk omschrijft loop je het risico dat 
mensen denken over hetzelfde te praten 
terwijl ze allemaal iets anders voor ogen 
hebben. Het nieuwe strategisch beleidsplan 
van De Tjongerwerven voor de periode 
2019-2023 is er helder over: De 
Tjongerwerven zoekt kwaliteit in de mensen. 
Reflecteren op het eigen handelen en 
hierover met elkaar in gesprek gaan is de 
sleutel tot kwalitatief  goed onderwijs. 

Werkgroep kwaliteitsbeleid 
De werkgroep kwaliteitsbeleid kreeg de 
opdracht om te onderzoeken hoe kwaliteit in 
kaart gebracht kan worden. ‘Daarvoor 
hebben we op stichtingsniveau, schoolniveau 
en leerkrachtniveau gekeken welke 
kwaliteitsacties er al werden uitgevoerd’, 
vertelt Bernard Winsemius, 
beleidsmedewerker onderwijs bij De 
Tjongerwerven en lid van de werkgroep. 
‘Vervolgens hebben we onderzocht op welke 
vlakken er aanvulling nodig was en hoe we 
het totale pakket aan kwaliteitsacties verder 
zouden kunnen versterken. We kwamen tot 
de conclusie dat we al veel deden maar dat 
er nog een verbindende schakel ontbrak. 
Namelijk ‘het gesprek’. Door reflectieve 
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gesprekken toe te voegen aan de 
kwaliteitsacties kunnen we komen tot een 
cyclisch model waarmee we onszelf  scherp 
en alert houden.’ 

Definitie van kwaliteit volgens De 
Tjongerwerven 
‘Kwaliteit is voor ons inzichtelijk maken wat 
we willen bereiken, hoe we dat doen en hoe 
ver we daarmee gevorderd zijn. Dat betekent 
reflecteren op het eigen handelen, 
bijvoorbeeld via intervisiegesprekken. Maar 
ook via audits, beeldcoaching en de tool De 
Meester de Baas’, vertelt Bernard. ‘Goed 
onderwijs begint met mensen die bewust 
bekwaam handelen. En dat vraagt om 
zelfinzicht en zelfreflectie. Kwaliteit gaat 
voor ons ook over functionele en positieve 
interactie tussen leerkrachten. Dat is waar 
we de komende vier jaar hard aan gaan 
werken.’ 

Op weg naar droomscholen 
In december 2018 verscheen het nieuwe 
strategisch beleidsplan voor de komende 
vier jaar. ‘Hierin leggen we een visie neer 
gebaseerd op onze droomscholen: scholen 
waarin ruimte is voor iedere leerling om zijn 
talenten te ontwikkelen. Om dat te bereiken 
zullen we langzaam de bekende structuur 
van leren in jaarklassen gaan loslaten. Dat 
betekent dat de manier van lesgeven en 
leren gaat veranderen. Daarmee verandert 
ook de rol van leerkrachten. Van alleen 
kennisoverdrager, naar een combinatie van 
kennisoverdrager en coach.’ 

‘Om onze droomscholen te realiseren zullen 
we allemaal vanuit een professionele 
houding naar ons werk moeten kijken en ons 
voortdurend moeten afvragen wat doen we? 
Waarom doen we dat? Wat willen we ermee 
bereiken? En is dit dan de beste manier om 
dat te doen? 
Voor dit jaar heeft dat ertoe geleid dat we 
veel beter kijken naar waar we als scholen 
en organisatie aan mee willen doen. Je kunt 
met alle trends meelopen en dan denken dat 
je de onderwijskwaliteit verbetert, maar wij 
geloven dat we beter bij onszelf  kunnen 
blijven. Je kunt de mooiste plannen maken 
maar als er in de klas niets verandert, bereik 
je uiteindelijk niks.’ 

'Goed onderwijs begint 

met mensen die bewust 

bekwaam handelen' 

Focus op de klas 
‘Onze focus ligt dus op wat er in de klas 
gebeurt en wat daar nodig is. En daar kom 
je alleen maar verder mee door een open 
communicatie tussen alle partijen die bij het 
kind betrokken zijn, en trouwens ook met 
het kind zelf. Stel dat de resultaten voor 
rekenen of  begrijpend lezen tegenvallen, dan 
is de gebruikelijke aanpak meer oefenen. 
Maar is dat wel de oplossing? Wie weet gaat 
er ergens anders wel iets mis. Wij denken 
dat het beter is om de oorzaak aan te 
pakken, daar kom je op termijn veel verder 
mee. Eerst een pas op de plaats, ruimte 
nemen om te observeren, vragen naar de 
visie van anderen, in gesprek gaan en dan 
pas handelen; beredeneerd en met een doel. 
Wij denken dat we met zo’n aanpak onze 
leerlingen beter kunnen helpen.’ 

Eigen ervaring 
Uit eigen ervaring weet ik hoe waardevol het 
is om op je eigen handelen te reflecteren’, 
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zegt Bernard met een grijns. ‘Ik volgde de 
cursus beeldcoaching en een van de 
opdrachten is dat je jezelf  filmt terwijl je een 
coachingsgesprek voert met een leerkracht 
die is gefilmd in de klas. Toen ik het 
fragment terugkeek viel me op dat ik vooral 
bezig was om de leerkracht in kwestie 
allerlei tips en suggesties te geven in plaats 
van dat ik vragen stelde om hem zelf  aan 
het denken te zetten. De leerkracht schreef  
braaf  alles op, maar werd niet uitgedaagd 
om na te denken over hoe hij het zelf  zou 
doen. Dat was best een confronterende 
ervaring. Maar wel een waarvan ik heel veel 
heb geleerd.’ 

Wensenlijstje 

‘Persoonlijk zou ik het fantastisch vinden als 
we een situatie bereiken waarin het de 
normaalste zaak van de	wereld is dat de 
deur van het klaslokaal voor iedereen 
openstaat. Dat het geven en ontvangen van 
feedback vanzelfsprekend is en dat iedereen 
voelt dat het opleiden van kinderen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is die niet 
stopt op het moment dat jouw groep op de 
laatste dag voor de zomervakantie het lokaal 
verlaat. Iedereen in de school is 
verantwoordelijk voor alle leerlingen in de 
school. Ook als je die leerlingen niet in de 
klas hebt. Bij De Tjongerwerven vinden we 
onderwijs niet iets dat je in je eentje doet, 
het is bij uitstek een beroep om samen met 
anderen te doen.’ ● 

Is wat er staat ook wat je 
doet? 
Iedere school maakt jaarlijks een school-
jaarplan, waarin de ambities voor het 
komende jaar worden beschreven. Een 
schooljaarplan komt weer voort uit een 
strategisch beleidsplan, dat door alle 
scholen samen wordt gemaakt en dat voor 
vier jaar wordt vastgesteld. ‘Plannen maken 
is niet zo moeilijk’, zeggen Jan Hendrik 
Pesman en Vera te Winkel. ‘Plannen 
uitvoeren, dat is een veel grotere uitdaging. 
Dat vergt doorzettingsvermogen en continu 
een kritische blik op je eigen handelen. Dat 
is niet altijd even makkelijk. Kritisch kijken 
naar je eigen organisatie vraagt soms om 
een frisse blik van buitenaf.’ 

Critical friend 

Jan Hendrik Pesman, directeur van de 
Meester S. Wijbrandischool in Oudehorne en 
Vera te Winkel, directeur van cbs De 
Mandebrink in Appelscha volgen allebei de 
opleiding tot auditor. Ze zijn het erover eens 
dat een audit een hele goede manier is om 
je school eens kritisch tegen het licht te 
houden. ‘Soms denk je dat je heel goed 
bezig bent’, zegt Vera, ‘en dat alles wat op 
papier staat, waar je zegt aan te voldoen, op 
de werkvloer terug te zien is. Maar je 
ontwikkelt ook een blinde vlek voor je eigen 
organisatie waardoor je zaken over het hoofd 
kunt gaan zien. Een ‘critical friend’ in de 
vorm van een auditteam kan dan heel 
handig zijn en je helpen op de juiste koers te 
blijven of  deze terug te vinden.’‘Een audit is 
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een middel dat kan bijdragen aan het 
verhogen van de kwaliteit van onderwijs’, 
zegt Jan Hendrik. ‘Een auditteam verdiept 
zich in de school om erachter te komen of  
dat wat er op papier staat ook terug te zien 
is in de praktijk. Na een auditdag heeft de 
directeur van de school een goed beeld van 
de stand van zaken; wat goed gaat, wat 
beter kan en wat beter moet.’  

Intensieve dag 

‘Een audit is een intensief  proces, zowel 
voor het auditteam, als voor de school’, zegt 
Jan Hendrik. ‘Eerst legt het auditteam, dat 
bestaat uit drie personen, contact met de 
school. De school ontvangt van de auditors 
een formulier voor zelfevaluatie. Hiermee 
brengt de school in kaart hoe er wordt 
gekeken naar de eigen prestaties.’ 

‘De school stuurt het auditteam documenten 
toe op basis waarvan de auditors zich 
kunnen voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan 
het schooljaarplan en documenten waarin 
beschreven wordt hoe er op de school 
gewerkt wordt aan veiligheid, zorg of  het 
pedagogisch klimaat. Tijdens de 
documentanalyse verzamelen de auditors 
observatiepunten die ze meenemen naar de 
auditdag.’ 

‘De auditdag begint met een presentatie van 
de school, mits de school dat wil. In deze 
presentatie kan de school een kort overzicht 
geven van de speerpunten waaraan wordt 
gewerkt, de eigen ambities, zaken waar men 
trots op is of  zich mee onderscheidt van 
andere scholen.’ 

De ochtend wordt daarna ingevuld met 
klasbezoeken. Het auditteam splitst op en 
neemt een kijkje in alle klassen. ‘Dit doen we 
samen met de directeur en de IB’er’, zegt 
Vera. ‘Twee mensen per klas is genoeg. 
Leerkrachten vinden het vaak spannend, 
zo’n audit. Er wordt toch al gauw gedacht 
dat een audit een beoordeling is’. ‘Dat is 
deels ook zo’, zegt Jan Hendrik. ‘Maar het is 
geen beoordeling van een individuele 
leerkracht. Het auditteam kijkt naar de 
school als geheel. Niet naar individuen.’ 

'Na een auditdag is 

duidelijk wat goed 

gaat, wat beter kan en 

wat beter moet' 

Na de klassenbezoeken trekt het auditteam 
zich terug voor een korte evaluatie van het 
didactisch handelen. ‘’s Middags is er tijd 
voor gesprekken’, vertelt Jan Hendrik. 
‘Tijdens het gesprek met de directeur en de 
IB’er kijken we of  er verbinding is tussen dat 
wat op papier staat en wat we hebben 
gezien in de klassen.’ ‘Hier is het belangrijk 
om als auditor niet te snel tevreden te zijn 
met de antwoorden’, vertelt Vera. ‘De 
bedoelingen kunnen nog zo goed zijn, de 
vraag waar wij een antwoord op willen 
hebben is hoe zien we dat terug in de praktijk? 
Doorvragen is heel belangrijk. Het geeft een 
heel goed gevoel wanneer men op basis van 
de vragen die we stellen zelf  tot conclusies 
komt over de stand van zaken op school en 
de stappen die men naar aanleiding daarvan 
wil gaan zetten.’ 

Na het gesprek met de directeur en de IB’er 
volgt er een teamgesprek (zonder directeur 
en IB’er). ‘In dit gesprek staat de beleving 
van het team centraal’, legt Jan Hendrik uit. 
‘Hebben de leerkrachten het gevoel dat er 
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verbinding is tussen wat er op papier staat 
en wat er in de praktijk op school gebeurt? 
Het komt wel eens voor dat een directeur 
denkt dat alles dik voor elkaar is maar dat 
het team hier genuanceerder over is.’ 

Na deze gesprekken gaan de auditors weer 
met elkaar in overleg om een mondelinge 
terugkoppeling voor te bereiden. Die bestaat 
uit een korte samenvatting van de 
bevindingen van de auditors, een overzicht 
van wat er goed gaat en enkele 
aanbevelingen. Dit zijn zaken waar de school 
op korte termijn mee aan de slag kan. 

Auditrapport 

Binnen vier weken na de audit ontvangt de 
directeur van de school een auditrapport. De 
school is hiervan de eigenaar. De directeur 
van de school beslist welke informatie uit dit 
document gedeeld wordt en met wie. ‘Een 
school kan dus ook besluiten om niets met 
het rapport te doen. Maar dat zou wel heel 
zonde zijn!’, zegt Vera. 

Kijken met een neutrale blik 

‘Het is de bedoeling dat het auditteam met 
een neutrale blik kijkt naar de school die 
bezocht wordt’, vertelt Vera. ‘Iedere audit 
voeren we uit op basis van het auditkader 
van de Inspectie van het onderwijs. Zo wordt 
een audit meteen een voorbereiding op het 
vierjaarlijkse onderzoek dat de Inspectie 
voor het onderwijs uitvoert op alle scholen in 
Nederland.’ 

‘Maar kijken met een neutrale blik is lastig 
als je audits afneemt binnen je eigen 
organisatie. De Tjongerwerven is zo klein dat 
iedereen alle scholen redelijk tot goed kent. 
Dan kun je als auditor vooringenomen zijn of  
de audit starten vanuit een vooroordeel’, 
vertelt Vera. ‘Dat is niet de bedoeling. 
Daarom wordt er gekeken of  we kunnen 
samenwerken met andere besturen. Dan 
kunnen we auditors uitwisselen’, legt Jan 
Hendrik uit. ‘Zo snijdt het mes aan twee 
kanten. De school krijgt een overzicht van 
wat er goed gaat en wat beter kan, en de 
auditor krijgt de kans om een kijkje te 

nemen op een andere school bij een ander 
schoolbestuur. Ongetwijfeld kom je dan 
zaken tegen waardoor je zelf  op nieuwe 
ideeën komt.’ 

'We kijken of er 

verbinding is tussen 

dat wat op papier staat 

en wat we hebben 

gezien in de klassen' 

Audits op scholen van De Tjongerwerven 

‘Om ons te helpen bij de opleiding waren er 
binnen de Tjongerwerven scholen die zich 
hebben aangemeld voor een audit. Het is 
nog geen vast onderdeel van onze 
kwaliteitscyclus maar daar willen we wel 
naartoe’, vertelt Jan Hendrik. ‘Het zou mooi 
zijn als er een structuur ontstaat waarin 
scholen om de twee jaar een audit, dan wel 
een inspectiebezoek krijgen.’ 

Opleiding tot auditor is een meerwaarde 

‘Natuurlijk kun je audits laten uitvoeren door 
een extern bureau dat hierin gespecialiseerd 
is’, zeg Jan Hendrik. ‘Maar het is altijd 
handig als je als organisatie die kennis ook 
zelf  in huis hebt. Dat maakt je onafhankelijk 
en flexibel. Bovendien leer je door de 
opleiding tot auditor met andere ogen kijken 
naar je eigen school.’ ‘Je gaat als vanzelf  
meer op zoek naar de verbinding tussen dat 
wat op papier staat en dat wat je daar in de 
praktijk van terugziet’, vult Vera aan. ‘Omdat 
je weet waar een auditor op let, word je 
kritischer op je eigen handelen. En dat komt 
de kwaliteit van onderwijs altijd ten goede.’● 
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Vera te Winkel, directeur van De Mandebrink 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‘Ik kan niet vliegen. Mijn 

gedachten wel.’ (Emma, 6 jaar) 

-Omdenken-
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