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BIJLAGE 3.  
KWALITEITS
ONTWIKKELING 
IN DE SCHOOL 

A) KERNPUNTEN:
 → Missie / Normen en waarden = afgesproken is welke kernwaarden gelden: 
bijvoorbeeld ‘wij vinden elke vorm van leerachterstand onrechtvaardig’; of ‘elke 
leerling heeft het recht om zijn bekwaamheden optimaal te ontwikkelen’.

 → Structureel= vastgelegd in de organisatiebeleid, zowel korte als langere 
termijn: jaarplannen (per afdeling, vaksectie of afdeling; schoolniveau, bestuurs-
niveau) en schoolplan (4 jaren plan).

 → Cyclisch = geen incidentele acties maar passend in een cyclus:
 ◉ reflectie, doelen bepalen, uitwerken in acties (succesbepalende factoren) en 

gewenste resultaten (prestatienormen), uitvoering, evaluatie en collegiale 
feedback, bijstellen.

 → Eigenaren en actoren = afgesproken is wie waarvoor verantwoordelijk is, wie 
wat gaat uitvoeren.

 → SMART – uitwerking = alle doelen, afspraken, inspanningen en resultaten die-
nen zo concreet mogelijk te worden vastgelegd: SMART = Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel (ook wel Aanvaardbaar, Actiegericht of Ambitieus), Realistisch en 
Tijdsgebonden.

 → Professionele cultuur = mede gericht op de ontwikkeling en verbetering 
van kwaliteit van elke professional als middel om de normen en waarden te 
realiseren;

 → Tijd = van elk plan, op elk niveau, is duidelijk welk voor welke periode de afspra-
ken zijn gemaakt en hoeveel tijd er per actor tenminste aan wordt besteed.

 → Transparantie en verantwoording = alle afspraken over doelen, uitvoerings-
acties en te behalen resultaten worden vastgelegd en regelmatig (1x per maand) 
aan elkaar plus aan de leiding verantwoord.
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B) ORGANISATIENIVEAUS VOOR 
DE KWALITEITSONTWIKKELING:

 → Individueel per actor (als leraar of leidinggevende)
 → In de klas (gericht op leerlingen)
 → In de school (gericht op alle afdelingen en professionals)
 → Op bestuursniveau (gericht op alle leidinggevenden)

C) AANDACHTSGEBIEDEN 
KWALITEITSONTWIKKELING:
De ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit kan zich uiteraard tot alle aan-
dachtsgebieden en onderwerpen in de school uitstrekken. Enkele voorbeelden: het 
schoolklimaat, de resultaten, de kwaliteitszorg, het onderwijsproces, etc.

Het lijkt ons handig om als school tenminste die kwaliteitsgebieden te kiezen die de 
inspectie in haar toezichts- of onderzoekskader ook zal onderzoeken.1 Dat zijn:
1) Het leerstofaanbod,
2) Zicht op ontwikkeling
3) Didactisch handelen
4) (Extra) Ondersteuning
5) Samenwerking
6) Toetsing en Afsluiting
7) Veiligheid
8) Pedagogisch klimaat
9) Resultaten
10) Sociale en maatschappelijke competenties
11) Vervolgsucces
12) Kwaliteitszorg
13) Kwaliteitscultuur
14) Verantwoording en dialoog
15) Continuïteit van het financieel beheer
16) Doelmatigheid van het financieel beheer
17) Rechtmatigheid van het financieel beheer

1  Onderwijsinspectie (2020e).
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D) INSTRUMENTEN: 
Natuurlijk hoef je niet het wiel uit te vinden. Er zijn genoeg voorbeelden en instru-
menten te vinden, bijvoorbeeld het Onderzoeks- en waarderingskader van de 
Onderwijsinspectie, de Balanced Scorecard, Kwaliteitskaarten en dergelijke. Grote 
en complexe modellen zoals het INK-systeem en ISO zijn voor scholen minder 
geschikt vanwege het vele papierwerk. 
Voor elk instrument geldt: werk het uit voor elk van de vier niveaus in de organisatie 
en voor zo veel mogelijk aandachtsgebieden.

BELANGRIJK: 

 → Begin klein op de inhoud en hou het eenvoudig
 → Betrek er zo veel mogelijk collega’s bij, die enthousiast zijn, en verdeel de aan-
dachtsgebieden over verschillende groepjes van 2-3 personen

 → De leiding houdt de regie: initieert, stimuleert en faciliteert
 → Bespreek onderling regelmatig de ervaringen en pas aan waar nodig
 → Maak er geen afrekencultuur van (wel coachend leiderschap)
 → Beloon als leiding bijzondere prestaties (waardering, erkenning, attenties)

VOORBEELD UITWERKING VAN 3 INSTRUMENTEN TER INSPIRATIE:

a) Voor leiding: Kwaliteitszorg op schoolniveau
b) Voor leraren: Lesbeoordelingsinstrument voor ‘een goede les’
c) Voor het bestuur: intern toezicht

Deze instrumenten zijn bruikbaar als basisdocumenten voor po en vo, maar het 
verdient aanbeveling om ze wel aanpassen aan de eigen situatie. 
De kern van een goede kwaliteitsontwikkeling is een cyclisch proces dat is ingebed 
in de organisatie (zie ad A bij kernpunten). Het zou energie moeten geven in plaats 
van energie moeten kosten: de professionals voelen dat het hun verder brengt, 
zowel individueel als gezamenlijk als team.

Hieronder geven wij -als voorbeeld- een uitwerking voor de kwaliteitsontwikke-
ling op schoolniveau, toegespitst op de kwaliteitszorg van het aandachtsgebied 
‘Bestrijding leerachterstanden’, bijvoorbeeld bij taal of rekenen. De schoolleiding 
heeft tot taak de kwaliteitsontwikkeling te initiëren, te stimuleren en de regie te 
voeren over de gang van zaken. Daarom zijn de indicatoren geformuleerd op 
schoolniveau.
De onderstaande indicatoren van de Kwaliteitszorg zijn een bewerking van en 
gebaseerd op een versie van het Toezichtkader van de Onderwijsinspectie, dat zich 
op het schoolniveau richt. 
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Vanaf 2020 oefent de inspectie alleen nog extern toezicht uit op bestuursniveau dat 
gericht is op de risico’s.

Er zijn zeven kwaliteitsindicatoren geformuleerd met elk twee of meer ‘aandachts-
punten’. In het totaal zijn er circa 29 aandachtspunten genoemd. Per aandachtspunt 
zijn er voorts een of meer ‘praktijken’ aangeduid, die aangeven hoe je in de praktijk 
kan zien of een aandachtspunt van toepassing is en in welke mate. Uiteraard is het 
aan de school om te bepalen of en in hoeverre zij een indicator of aandachtspunt 
van belang vindt en wenst te realiseren. Ook kunnen natuurlijk per afdeling uiteen-
lopende afspraken worden gemaakt.
Het vaststellen of een indicator of aandachtspunt is gerealiseerd zou bijvoorbeeld 
door een interne begeleider, een afdelingsleider, een kwaliteitsmedewerker van het 
stafbureau, een collega schoolleider van een andere school of door een externe 
deskundige kunnen gebeuren. Om discussie over de subjectiviteit te voorkomen is 
het gewenst dat oordelen steeds door tenminste twee personen worden gevormd.
Ook hier weer een beoordeling op een vier-puntenschaal: 
1=zeer zwak; 2=zwak; 3=redelijk; 4=sterk.

Ook op schoolniveau geldt dat de kwaliteitsontwikkeling zich kan richten op uiteen-
lopende aandachtsgebieden (kwaliteitsgebieden), zoals:
de kwaliteitszorg; het onderwijsleerproces; het leerstofaanbod en dergelijke.
Zie het onderzoekskader van de inspectie.

Wij beperken ons in dit voorbeeld tot de kwaliteitszorg.
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BEOORDELING VAN DE 
KWALITEITSZORG OP 
SCHOOLNIVEAU 2

ONDERWERP: BESTRIJDING TAALACHTERSTANDEN / TAALBELEID

Oordeel= Omcirkel het cijfer dat van toepassing is: 1=zeer zwak; 2=zwak; 3=rede-
lijk; 4=sterk.
NB: niet elk van de items behoeft van toepassing te zijn in een les.

1: De school heeft inzicht in de onderwijsbehoefte 
van haar leerlingenpopulatie 

Nr. Item Oordeel =

1.1 De school beschikt over relevante kennis van de 
leerlingenpopulatie
Praktijken:

 → van alle leerlingen is de taalontwikkeling/ taalachterstand 
bekend via scores op testen aan het begin van het schooljaar 
(bijv. per 15-09);

 → van alle leerlingen is de taalontwikkeling/ taalachterstand 
bekend via scores op testen halverwege het schooljaar (bijv. 
per 15-02);

 → van alle leerlingen zijn de kenmerken bekend: leerlingen-
weging, etnische afkomst, sociale context, leerachterstanden, 
zorgindicaties, begaafdheden.

 → De school verbindt daaraan aantoonbaar consequenties voor 
de inrichting van haar onderwijs.

1 2 3 4

1.2. De school beschikt over relevante kennis van de eigen 
kwaliteit en de gewenste verbeteringen
Praktijken:

 → er zijn recente sterkte/zwakte analyses van haar inspanningen 
inzake taalbeleid / bestrijding taalachterstanden;

 → de school beschikt over een zelfevaluatie inzake taalbeleid;
 → de school beschikt over een verbeterplan inzake taalbeleid 
(taalbeleidsplan);

 → er is een overzicht per klas/groep van de bereikte resultaten of 
effecten van de inspanningen voor taalbeleid.

1 2 3 4

2  Het instrument ‘Beoordeling kwaliteitszorg op schoolniveau – Onderwerp: bestrijding van taalachterstanden / taalbeleid’ 
is een bewerking van en gebaseerd op een interne notitie van de Inspectie van het Onderwijs (2002).
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2: De school heeft haar doelen geformuleerd en 
vastgelegd in beleidsdocumenten

Nr. Item Oordeel =

2.1 De school heeft meetbare doelen geformuleerd voor het 
domein onderwijs en leren
Praktijken:

 → specifieke doelen voor taalbeleid bij het vak Nederlands;
 → doelen voor de aanpassing, ontwikkeling of aanschaf van 
lesmethodes, materialen en leermiddelen ter ondersteuning 
van taalzwakke leerlingen;

 → extra lestijd voor taalzwakke leerlingen;
 → doelen gericht op het aanleren van schooltaal woorden;
 → doelen voor het pedagogisch handelen ter versterking van de 
taalontwikkeling bij meerdere vakken;

 → doelen voor het didactisch handelen ter versterking van de 
taalontwikkeling bij meerdere vakken;

 → doelen voor de begeleiding van zwakkere leerlingen ter 
versterking van de taalontwikkeling bij meerdere vakken;

 → doelen op het gebied van ICT (interactieve programma’s, 
remedial teaching, of andere software).

1 2 3 4

2.2 De school heeft doelen geformuleerd voor het domein 
opbrengsten
Praktijken:

 → doelen om de individuele taalontwikkeling en voortgang van 
doelgroep leerlingen regelmatig vast te stellen;

 → doelen om proefwerken /toetsen systematisch te screenen op 
voor leerlingen begrijpelijk schooltaal.

1 2 3 4

2.3 De school heeft schooleigen doelen geformuleerd
Praktijken:

 → doelen op het gebied van de organisatie of communicatie 
inzake taalbeleid;

 → doelen gericht op specifieke scholing of training van leraren op 
het gebied van taalbeleid;

 → substantiële extra bedragen reserveren voor de bestrijding van 
taalachterstanden;

 → aanstelling van specifieke functionarissen met taakstelling 
voor bestrijding taalachterstanden (bijvoorbeeld coördinator 
Taalbeleid).

1 2 3 4

2.4 De school heeft alle doelen vastgelegd in een 
beleidsdocument, zoals een schoolplan of jaarplannen, en 
vastgesteld
Praktijken:

 → alle relevante doelen zijn in beleidsdocumenten vastgelegd 
(schoolplan, jaarplannen, visiestukken, verbeteringsplannen, 
etc.);

 → de MR heeft met alle beleidsdocumenten ingestemd en deze 
zijn vastgesteld door het bestuur.

1 2 3 4
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3: De kwaliteitszorgactiviteiten kenmerken zich 
door een systematische aanpak

Nr. Item Oordeel =

3.1 De kwaliteitszorgactiviteiten maken deel uit van een cyclus
Praktijken:

 → van alle leerlingen is de taalontwikkeling/ taalachterstand via scores op 
testen bekend;

 → er zijn sluitende procedures voor vaststelling, analyse, aanpak en 
evaluatie van het taalbeleid met bijbehorende instrumenten;

 → de activiteiten inzake taalbeleid zijn samenhangend en afgestemd op 
de planning;

 → het taalbeleid strekt zich uit tot een flink aantal aspecten van het 
primaire proces en van de schoolorganisatie;

 → het proces van kwaliteitsontwikkeling m.b.t. taalbeleid is SMART 
uitgewerkt (meetbare doelen geformuleerd, concrete uitwerking, 
monitoring afspraken en uitvoering, vaststelling resultaten en evaluatie 
van de effecten).

1 2 3 4

3.2 De kwaliteitszorg wordt aangestuurd door het management
Praktijken:

 → er zijn duidelijke afspraken over de aansturing van het taalbeleid, de 
verdeling van de verantwoordelijkheden en de vaststelling van de 
effecten;

 → een directielid is portefeuillehouder voor taalbeleid.

1 2 3 4

3.3 De kwaliteitszorg is verbonden met het professioneel handelen van 
het personeel
Praktijken:

 → specifieke scholing en training inzake taalbeleid;
 → via collegiale feedback en overlegsituaties reflecteren leraren, zowel 
persoonlijk als gemeenschappelijk, over de wijze waarop zij hen lessen 
met taalbeleid vormgeven; 

 → leraren hebben persoonlijke verbeterpunten m.b.t. taalbeleid opgesteld 
voor hun lespraktijk;

 → leraren vragen feedback aan leerlingen over de effecten van hun 
aanpak van taalbeleid in de les.

1 2 3 4

3.4 De kwaliteitszorg is verbonden met het beleid van de school
Praktijken:

 → leraren zijn goed bekend met de doelen van de school inzake 
taalbeleid;

 → leidinggevenden sturen leraren aan om de geformuleerde doelen voor 
taalbeleid te realiseren;

 → De school stelt regelmatig de effecten vast van de maatregelen voor 
taalbeleid (effectmeting).

1 2 3 4
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Nr. Item Oordeel =

3.5 De school heeft aantoonbaar maatregelen genomen voor de 
kwaliteitsborging
Praktijken:

 → De effecten van het taalbeleid worden regelmatig met de leraren 
besproken en geanalyseerd;

 → De school treft maatregelen en maakt afspraken om de bereikte 
effecten van taalbeleid vast te houden, bijvoorbeeld door procedures 
vast te leggen in ‘kwaliteitskaarten’ of in systemen, door de 
verantwoordelijkheden voor de bewaking van afspraken en procedures 
goed te regelen en door mensen regelmatig aan te spreken op de 
naleving ervan.

1 2 3 4
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4: De school evalueert systematisch de resultaten van haar leerlingen 

Nr. Item Oordeel =

4.1 De school beschikt over procedures en instrumenten voor 
zelfevaluatie, zowel per leerling en leraar/vak, als per groep/klas/
leerjaar
Praktijken:

 → De school heeft een systeem om leraren te laten reflecteren op 
de effecten en resultaten m.b.t. taalbeleid/ het bestrijden van 
achterstanden en andere opbrengsten;

 → De effecten en resultaten van het taalbeleid en het overige onderwijs 
worden regelmatig besproken en geanalyseerd;

 → De school heeft een overzicht waarop de evaluatiemomenten van de 
resultaten per klas/ groep/leerjaar zijn aangegeven;

 → De school heeft een procedure waarin is aangegeven hoe over de 
evaluaties over de resultaten en het taalbeleid wordt gerapporteerd 
aan de schoolleiding.

1 2 3 4

4.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen
Praktijken:

 → De school analyseert jaarlijks haar gemiddelde cijfers per klas, leerjaar 
en afdeling;

 → De school analyseert jaarlijks de rapportcijfers per vak en per leerjaar 
en vergelijkt die met haar doelstellingen;

 → De school voor VO analyseert jaarlijks haar examenresultaten, de 
gemiddelde examencijfers (SE en CE), de discrepantie tussen beide 
examens en vergelijkt die met het landelijk gemiddelde per vak en met 
haar eigen ambities en doelen;

 → De school voor VO analyseert het interne rendement, de door- en 
uitstroomgegevens in onder- en bovenbouw. Zij vergelijkt die 
met haar eigen ambities en doelen en met de kenmerken van de 
schoolbevolking;

 → De effecten van het taalbeleid worden regelmatig systematisch 
geëvalueerd mede in relatie tot de doelen en (extra) inspanningen.

1 2 3 4

4.3 De betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouders bij de 
evaluatie is gewaarborgd ook bij de rapportages
Praktijken:

 → De school/leraar vraagt regelmatig (schriftelijk) aan de leerlingen naar 
hun opvattingen over de effecten van het taalbeleid;

 → De school/leraar vraagt regelmatig (schriftelijk) aan de ouders naar 
hun opvattingen over de effecten van het taalbeleid;

 → Uit de evaluatieprocedure blijkt op welke wijze alle leraren hierbij zijn 
betrokken;

 → De school rapporteert de uitkomsten en conclusies van de evaluaties 
van de resultaten van haar leerlingen aan alle betrokkenen en 
openbaart die op haar website.

1 2 3 4
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5: De school evalueert systematisch het onderwijsleerproces

Nr. Item Oordeel =

5.1 De school beschikt over procedures en instrumenten voor 
zelfevaluatie
Praktijken:

 → De school heeft een systeem om leraren te laten reflecteren op de 
effecten van hun inspanningen m.b.t. taalbeleid/ het bestrijden van 
achterstanden;

 → De school heeft een overzicht waarop de evaluatiemomenten en 
evaluatie activiteiten per klas/ groep/leerjaar voor taalbeleid zijn 
aangegeven;

 → De school heeft een procedure waarin is aangegeven hoe over de 
evaluaties inzake taalbeleid wordt gerapporteerd aan de schoolleiding.

1 2 3 4

5.2 De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces
Praktijken:

 → De school analyseert jaarlijks per klas/groep/vak/leerjaar of de 
geboden inhouden, de beschikbare tijd, het gedrag van leraren en 
leerlingen in het onderwijsproces voldoen aan de in het schoolplan en 
in de jaarplannen geformuleerde doelen;

 → Voorts evalueert de school jaarlijks de effectiviteit van de zorg en 
begeleiding en het algemene pedagogisch leer- en werkklimaat op de 
school;

 → De school bespreekt systematisch de wijze waarop leraren in de les 
werken aan de realisatie van taalbeleid;

 → De school evalueert regelmatig de gang van zaken van de extra 
inspanningen (RT, extra lestijd, begeleiding) inzake taalbeleid.

1 2 3 4

5.3 De betrokkenheid bij de zelfevaluatie van personeel, leerlingen en 
ouders is gewaarborgd, ook bij de rapportages 
Praktijken:

 → De school/leraar vraagt regelmatig (schriftelijk) aan de leerlingen naar 
hun opvattingen over de gang van zaken m.b.t. het taalbeleid;

 → De school/leraar vraagt regelmatig (schriftelijk) aan de ouders naar 
hun opvattingen over het taalbeleid;

 → Uit de evaluatieprocedure blijkt op welke wijze alle leraren hierbij zijn 
betrokken.

 → De school rapporteert de uitkomsten en conclusies van de evaluaties 
van het onderwijsleerproces aan alle betrokkenen en openbaart die op 
haar website.

1 2 3 4
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6: De school werkt planmatig aan verbetering van de kwaliteit van 
haar onderwijs m.b.t. het bestrijden van leerachterstanden

Nr. Item Oordeel =

6.1 De school heeft haar prioriteiten ter verbetering vastgelegd
Praktijken:

 → De school heeft een plan ter bestrijding van leerachterstanden en over 
haar ambities voor o.a. taal en rekenen (referentiekader); 

 → Het plan en de prioriteiten zijn SMART uitgewerkt;
 → Het plan ter bestrijding van de leerachterstanden kent de instemming 
van de MR en is vastgesteld door het bestuur.

1 2 3 4

6.2 De school heeft haar verbeteractiviteiten gepland
Praktijken:

 → In een jaarplanning is aangegeven op welk moment bepaalde 
verbeteracties inzake het taalbeleid worden uitgevoerd;

 → De verbeteracties voor taalbeleid hebbe een cyclisch karakter;
 → Er zijn duidelijke afspraken vastgelegd wie welke acties in welke 
periode moet gaan uitvoeren;

 → Duidelijk is welke leidinggevende verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van welke verbeteracties.

1 2 3 4

6.3 De inzet van personele middelen maakt schoolverbetering mogelijk
Praktijken:

 → Uit beleidsstukken blijkt hoeveel werktijd de school heeft ingezet 
voor extra maatregelen voor taalbeleid (extra lestijd, besprekingen, 
collegiale feedback, evaluaties, intervisies en rapportages);

 → De school heeft jaarlijks trainingen voor het personeel georganiseerd 
voor taalbeleid.

1 2 3 4

6.4 De inzet van materiële middelen maakt schoolverbetering mogelijk
Praktijken:

 → Uit beleidsstukken (o.a. begroting) blijkt hoeveel extra middelen 
de school heeft vrijgemaakt voor maatregelen voor taalbeleid 
(extra lesmethodes, RT-programma’s Software, extra werkruimtes, 
informatiesystemen en andere voorzieningen specifiek gericht op de 
realisering van maatregelen voor taalbeleid.

1 2 3 4

6.5 De school bepaalt en waardeert de effecten van de 
verbeteractiviteiten
Praktijken:

 → De effecten van de verbeteracties voor taalbeleid worden feitelijk 
vastgesteld (gemeten);

 → Er zijn verslagen en rapportages van de evaluatiebijeenkomsten over 
de vastgestelde effecten;

 → De school heeft maatregelen genomen de positieve effecten van de 
verbeteringen inzake taalbeleid vast te houden, intern te rapporteren 
en te borgen.

1 2 3 4
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7: De school waarborgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces

Nr. Item Oordeel =

7.1 De school legt afspraken vast over de (pedagogisch-didactische) 
kenmerken van ‘een goede les’
Praktijken:

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over een 
goede les;

 → De schoolleiding organiseert een systeem van regelmatige 
lesobservaties door leraren bij elkaar en het geven van collegiale 
feedback voor elke leraar.

 → In jaarlijkse personeelsgesprekken komen de ervaringen met de 
lesobservaties en ontvangen feedback aan de orde.

1 2 3 4

7.2 De school legt afspraken vast over alle andere onderdelen van het 
leerproces
Praktijken: 

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over het 
schoolklimaat;

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
zorg;

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
begeleiding van zwakke leerlingen;

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
onderwijstijd;

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over het 
leerstofaanbod;

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
uitwerking van de leerdoelen;

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
mate van individuele leerroutes; 

 → De school monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken over de 
organisatie van het leerproces (zoals studiewijzers, extra begeleiding, 
huiswerkklassen).

1 2 3 4

8: De school waarborgt de kwaliteit van de resultaten, 
toetsinstrumenten en het schoolexamen (VO)

Nr. Item Oordeel =

8.1 De school waarborgt een zorgvuldige samenstelling van toetsen en 
testen
Praktijken:

 → De school hanteert gestandaardiseerde (genormeerde) toetsen en 
testen voor het vaststellen van leerachterstanden en de voortgang van 
de taalontwikkeling;

 → De toetsen houden rekening met het niveau van de taalontwikkeling 
van de doelgroep.

1 2 3 4
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Nr. Item Oordeel =

8.2 De school waarborgt een zorgvuldige afname van toetsen en 
examens
Praktijken: 

 → De school neemt de toetsen en examens af conform de daarvoor 
gestelde eisen qua tijd, rust en ruimte;

 → De school houdt voldoende rekening met leerlingen met speciale 
kenmerken (bijv. dyslexie, handicaps, etc.).

1 2 3 4

8.3 De school waarborgt een zorgvuldige normering
Praktijken: 

 → De school heeft de afspraken over de normering per toets vooraf 
vastgelegd;

 → De schoolleiding controleert (steekproefsgewijs) of de normering 
daadwerkelijk is toegepast;

 → De normering houdt rekening met het taalniveau van de leerlingen;
 → De normering is docent/leraar onafhankelijk, transparant en objectief.

1 2 3 4

9: De school legt verantwoording af naar belanghebbenden over de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit inzake het bestrijden van leerachterstanden

Nr. Item Oordeel =

9.1 De school zorgt voor een inzichtelijke weergave van de 
kwaliteitsgegevens
Praktijken:

 → De resultaten van de effectmeting en van de gevolgde werkwijze 
inzake het taalbeleid zijn transparant en beschikbaar voor leerlingen, 
ouders en leraren van de school.

1 2 3 4

9.2 De school verantwoordt zich over de verbeteractiviteiten naar 
diverse actoren en belanghebbenden
Praktijken: 

 → de school publiceert een samenvatting van de effecten van het 
taalbeleid op haar website; 

 → de samenvatting dient openbaar en toegankelijk te zijn voor alle 
belangstellenden (ook voor niet ouders);

 → de school vermeldt de belangrijkste acties, effecten en conclusies van 
de evaluaties inzake het taalbeleid in het schoolplan, de schoolgids en/
of nieuwsbrieven voor ouders en leerlingen.

1 2 3 4
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BIJLAGE 4. 
BEOORDELING VAN 
‘EEN GOEDE LES’

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET 
ONTWIKKELINGSPROCES

1. De kenmerken van een ‘goede les’ bepaal je -als professional- met elkaar en de 
leiding samen. Dat vereist uitvoerig overleg.

2. Tip: vorm een werkgroepje met enkele enthousiastelingen, voortrekkers én 
iemand namens de directie, bijv. max. 5-6 mensen.

3. Dit werkgroepje benoemt 15-25 aandachtspunten (items) waar een goede les 
volgens hen aan zou moeten voldoen. Hoe meer aandachtpunten des te vol-
lediger is de waarneming.

4. De werkgroep vraagt alle leraren om commentaar op deze items, (aanvullingen, 
aanpassingen) EN iedereen geeft een waardering aan elk van de items: max. 5 
punten/sterren voor een item dat je heel belangrijk vindt, en 0 sterren als je een 
item totaal onbelangrijk vindt.

5. Iedereen mag ook max. 2 andere (belangrijke) items aan toevoegen.
6. Uit de ontvangen reacties bepaalt de werkgroep welke 15-25 items het meest 

belangrijk worden gevonden. De schoolleiding stelt de definitieve itemlijst vast.
7. Met dit lijstje wordt het lopende cursusjaar gewerkt.
8. De bedoeling is dat elke leraar bij tenminste 2 collega’s in de klas 2x 1 les (van 

45-60 minuten) gaat observeren: welke lessen dat zijn, dat bepaalt de collega 
die de les geeft (dag en tijd natuurlijk in overleg). Ook spreek je samen een tijd 
af om je observaties na te bespreken met degene die de les heeft gegeven.

9. Aan de hand van de itemlijst leg je als observator je indrukken vast.
10. In de nabespreking bespreek je met elkaar de observaties/beoordelingen: 

sterke en zwakkere punten, tips. Doel is te spiegelen: herkent de lesgever de 
observaties of oordelen en welke leer- of ontwikkelpuntjes zitten hierin.

11. Spreek vervolgens enkele weken later een tweede les af om te bezoeken, 
waarbij de leer- en ontwikkelpunten aan de orde zullen komen.
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VOORBEELD VAN EEN LESBEOORDELINGSINSTRUMENT3 

Oordeel= Omcirkel het cijfer dat van toepassing is: 1=zeer zwak; 2=zwak; 3=rede-
lijk; 4=sterk. NB: niet elk van de items behoeft van toepassing te zijn in een les.

Groep A: Veiligheid en stimulerend leerklimaat:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

1. De leraar toont respect voor leerlingen in gedrag en taalgebruik

2. De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer

3. De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

4. De leraar zorgt voor wederzijds respect

Groep B: Efficiënte lesorganisatie:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

5. De leraar zorgt voor een ordelijk verloop van de les

6. De leraar gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdracht op een 
juiste manier uitvoeren

7. De leraar zorgt voor een doelmatig klassenmanagement

Groep C: Duidelijke en gestructureerde instructie:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

8. De leraar geeft duidelijke uitleg van de leerstof

9. De leraar geeft feedback aan de leerlingen

10. De leraar betrekt alle leerlingen bij de les

11. De leraar gaat tijdens de instructie na of alle leerlingen de instructie 
hebben begrepen

12. De leraar bevordert dat leerlingen hun best doen

13. De leraar geeft goed gestructureerd les

14. De leraar geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische 
hulpmiddelen en opdrachten

15. De leraar gebruikt de leertijd efficiënt

3  Gebaseerd op en bewerking van ‘Lesobservatieformulier Taalgericht vakonderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs 
(2008).
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Groep D: Intensief en activerend:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

16. De leraar hanteert werkvormen die leerlingen activeren

17. De leraar stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen

18. De leraar stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken

19. De leraar stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten

20. De leraar laat leerlingen hardop denken

21. De leraar zorgt voor interactieve instructie

22. De leraar verduidelijkt de lesdoelen bij de aanvang van de les

Groep E: Afstemmen van instructie en verwerking 
op verschillen tussen leerlingen:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

23. De leraar gaat na of de lesdoelen werden bereikt

24. De leraar biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd

25. De leraar stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen 

26. De leraar stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen 
tussen leerlingen

Groep F: Stimuleren van de individuele ontwikkeling van leerlingen:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

27. De leraar stemt de leerdoelen af op de bekwaamheden en voortgang van 
individuele leerlingen

28. De leraar biedt zwakke leerlingen specifieke begeleiding en extra oefentijd

29. De leraar geeft slimme leerlingen uitdagende opdrachten en stemt zijn 
begeleiding daarop af

30. De leraar bespreekt de toetsresultaten met individuele leerlingen en geeft 
hen individuele feedback
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Groep G: Leerstrategieën aanleren:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

31. De leraar leert leerlingen hoe zij complex problemen kunnen 
vereenvoudigen

32. De leraar stimuleert het gebruik van controle activiteiten 

33. De leraar leert leerlingen oplossingen te checken

34. De leraar bevordert het toepassen van het geleerde

35. De leraar moedigt kritisch denken van leerlingen aan

36. De leraar vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak

Groep H: Betrokkenheid van leerlingen:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

37. De leerlingen zijn betrokken bij de les

38. De leerlingen tonen zich geïnteresseerd

39. De leerlingen zijn actief gericht op leren

Groep I: Taalgericht vakonderwijs:

Nr. Item Oordeel =

1 2 3 4

40. De leraar biedt geschikt tekstmateriaal aan

41. De leraar zorgt dat leerlingen de leestekst kunnen lezen en begrijpen 

42. De leraar controleert of leerlingen de leestekst hebben begrepen

43. De leraar legt het verband tussen de tekstinhoud en de reeds opgedane 
kennis van de leerling

44. De leraar stimuleert de toepassing van de tekstinhoud in nieuwe 
contexten

45. De leraar stimuleert een beoordelende / kritische houding van de 
leerlingen ten opzichte van de tekst

 18



BIJLAGE 5. 
KWALITEITS
ONTWIKKELING 
VOOR BESTUREN 

INTERN TOEZICHTHOUDER OF BESTUURDER?

Besturen zijn eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en alle andere zaken 
op de scholen die hij bestuurt. 
Sinds 2010 is wettelijk een verplichte scheiding van bestuur en toezicht ingevoerd 
in het funderend onderwijs (=Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Speciaal 
Onderwijs/Expertise Centra samen). Er zou dan wel een heldere verdeling gemaakt 
moeten worden van taken en bevoegdheden tussen bestuurders en de interne 
toezichthouder. Die verdeling moet in een managementstatuut, c.q. notariële acte 
(statuten), worden vastgelegd. Het externe toezicht door de inspectie kan dan wat 
meer op afstand gehouden worden (=proportioneel toezicht), zo is het idee.
Het vereiste van de scheiding tussen interne toezichthouder en bestuurder is tevens 
een bekostigingsvoorwaarde.4 Hoe de scheiding vorm wordt gegeven is aan de 
besturen. Zo zou je beide functies (taken en verantwoordelijkheden) organiek kun-
nen scheiden door bijvoorbeeld een Raad van Toezicht te creëren (RvT-model): de 
twee taken en verantwoordelijkheden zijn dan statutair gescheiden in twee aparte 
organen (RvT en bestuur). Steeds meer scholen in PO (45%) en VO (87%) kiezen 
voor het RvT-model. Maar een functionele scheiding is ook mogelijk: binnen één 
bestuursorgaan neemt de ene persoon de functie van bestuurder op zich, terwijl 
een ander dan de taken en verantwoordelijkheden van de interne toezichthouder 
vervult. Uitvoerende bestuurstaken kunnen ook worden gemandateerd (of via vol-
macht of delegatie) aan personen buiten het bestuur (bijv. bovenschools-directeur). 
In uitvoerde zin worden de schoolleiders aangestuurd door de bestuurder.

In dit verband richten wij ons op de taken en verantwoordelijkheden van de interne 
toezichthouder.

4  Zie art.17a en 17b WPO; art. 28g en 28h WEC; art. 24d, lid 1 WVO en art. 24e lid1 WVO.
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De interne toezichthouder houdt in beginsel toezicht op het beleid, de uitvoerende 
bestuurder en de behaalde resultaten van een uitvoerend bestuur, alsmede de 
naleving van wettelijke verplichtingen, van de code voor goed bestuur en op de 
rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen. Ook keurt hij -volgens de 
wet- de begroting goed, alsmede het bestuursverslag en het meerjarenplan.
De wet bepaalt ook dat de toezichthouder een deugdelijk en onafhankelijk intern 
toezicht kan uitoefenen.
Daartoe moet de toezichthouder zonder beïnvloeding van anderen informatie 
kunnen verzamelen, zich een oordeel kunnen vormen en indien nodig kunnen 
interveniëren. Daartoe neemt de toezichthouder ook de werkgeversrol op zich 
inzake de bestuurder (benoemt en ontslaat de bestuurder en stelt de arbeidsvoor-
waarden vast). Ook geeft hij de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies over de 
bestuurstaken. Hij legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.
De toezichthouder mag geen directe belangen in de school hebben (zoals werk-
nemers of opdrachtgevers van de school). Voordat een interne toezichthouder kan 
worden benoemd dient er een openbare profielschets beschikbaar te zijn en moet 
de (g)MR in de gelegenheid worden gesteld een toezichthouder voor te dragen. De 
interne toezichthouders moeten onafhankelijk kunnen functioneren.

Om goed toezicht te kunnen houden moet de toezichthouder beschikken over een 
toezichtsysteem, waarin is aangegeven op welke aspecten of indicatoren toezicht 
wordt gehouden. Het ligt het meest voor de hand dat de interne toezichthouder 
de inrichting van dit toezichtsysteem afstemt met de uitvoerend bestuurder en de 
schoolleiders binnen een bestuur.

INDICATOREN VAN HET TOEZICHTSYSTEEM VOOR INTERN TOEZICHT

Om de kwaliteit van het bestuur en het onderwijs op de scholen goed te kunnen 
monitoren zou het toezichtsysteem tenminste de volgende indicatoren moeten 
hebben5:

1. Het bevoegd gezag is feitelijk ingericht en georganiseerd conform de wettelijke 
bepalingen. 

2. Het bestuur is aangesloten bij de code goed bestuur en levert op tijd de verant-
woordingsdocumenten (Jaarverslag, jaarrekening, bestuursverslag).

5  De genoemde indicatoren zijn mede ontleend aan informatie uit diverse publicaties van de Inspectie van het Onderwijs 
over het bestuurlijk handelen: (2013a) en (2013b). Zie ook www.docplayer.nl/16353549-Bestuurlijk-handelen.html 
(geraadpleegd 20-09-2021).
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3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het bevoegd gezag zijn 
verdeeld conform een scheiding tussen uitvoerend bestuurder en toezichthou-
der. Het heeft een management statuut. De bestuursleden en toezichthouders 
zijn deskundig.

4. Het bestuur heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en 
de kwaliteitszorg (meerjarenbeleidsplan, Schoolplan) en speelt adequaat in op 
veranderende omstandigheden.

5. Het interne toezicht is feitelijk ingericht en georganiseerd. Het bestuur evalueert 
de eigen kwaliteit.

6. Het interne toezicht functioneert naar behoren en waarborgt de kwaliteit van 
de verantwoordingsdocumenten.

7. Het bestuur is extern gericht (geen eiland) en heeft functionele contacten met 
stakeholders.

8. Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit en de prestaties van de scholen, en 
stuurt actief bij waar nodig.

9. Het bestuur zorgt ervoor dat scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften.
10. Het bestuur besteedt de financiële middelen rechtmatig en doelmatig. 
11. Het bestuur heeft zicht op de eigen financiële positie en heeft een meerjaren 

begroting.
12. Het bestuur vertoont goed werkgeverschap, waarborgt bewaakt en stimuleert 

de kwaliteit en deskundigheid van de schoolleiders, leraren en overig personeel.
13. De personeelsdossiers voldoen aan de wettelijke vereisten.

Onder elk van deze indicatoren kunnen natuurlijk een flink aantal aandachtspunten, 
en items (praktijken) worden gedefinieerd om de indicator ‘aan te kleden’.
Het voorbeeld van indicatoren en aandachtspunten over de kwaliteitszorg (par. 5.4) 
kan ook heel goed gelden ‘op bestuursniveau’ (eventueel hier en daar aanpassen). 
Niet alleen als optelsom van alle aangesloten scholen, maar ook om de scholen 
onderling van elkaars expertise gebruik te laten maken (werkverdeling).

21  


	Keuzerondje 1: Off
	Keuzerondje 2: Off
	Keuzerondje 3: Off
	Keuzerondje 4: Off
	Keuzerondje 5: Off
	Keuzerondje 6: Off
	Keuzerondje 7: Off
	Keuzerondje 8: Off
	Keuzerondje 9: Off
	Keuzerondje 10: Off
	Keuzerondje 11: Off
	Keuzerondje 12: Off
	Keuzerondje 13: Off
	Keuzerondje 14: Off
	Keuzerondje 15: Off
	Keuzerondje 16: Off
	Keuzerondje 17: Off
	Keuzerondje 18: Off
	Keuzerondje 19: Off
	Keuzerondje 20: Off
	Keuzerondje 21: Off
	Keuzerondje 22: Off
	Keuzerondje 23: Off
	Keuzerondje 24: Off
	Keuzerondje 25: Off
	Keuzerondje 26: Off
	Keuzerondje 27: Off
	Keuzerondje 28: Off
	Keuzerondje 29: Off
	Keuzerondje 30: Off
	Keuzerondje 31: Off
	Keuzerondje 32: Off
	Keuzerondje 33: Off
	Keuzerondje 34: Off
	Keuzerondje 35: Off
	Keuzerondje 36: Off
	Keuzerondje 37: Off
	Keuzerondje 38: Off
	Keuzerondje 39: Off
	Keuzerondje 40: Off
	Keuzerondje 41: Off
	Keuzerondje 42: Off
	Keuzerondje 43: Off
	Keuzerondje 44: Off
	Keuzerondje 45: Off
	Keuzerondje 46: Off
	Keuzerondje 47: Off
	Keuzerondje 48: Off
	Keuzerondje 49: Off
	Keuzerondje 50: Off
	Keuzerondje 51: Off
	Keuzerondje 52: Off
	Keuzerondje 53: Off
	Keuzerondje 54: Off
	Keuzerondje 55: Off
	Keuzerondje 56: Off
	Keuzerondje 57: Off
	Keuzerondje 58: Off
	Keuzerondje 59: Off
	Keuzerondje 60: Off
	Keuzerondje 61: Off
	Keuzerondje 62: Off
	Keuzerondje 63: Off
	Keuzerondje 64: Off
	Keuzerondje 65: Off
	Keuzerondje 66: Off
	Keuzerondje 67: Off
	Keuzerondje 68: Off
	Keuzerondje 69: Off
	Keuzerondje 70: Off
	Keuzerondje 71: Off
	Keuzerondje 72: Off
	Keuzerondje 73: Off
	Keuzerondje 74: Off
	Keuzerondje 75: Off
	Keuzerondje 76: Off
	Keuzerondje 77: Off
	Keuzerondje 78: Off
	Keuzerondje 79: Off
	Keuzerondje 80: Off
	Keuzerondje 81: Off
	Keuzerondje 82: Off
	Keuzerondje 83: Off
	Keuzerondje 84: Off
	Keuzerondje 85: Off
	Keuzerondje 86: Off
	Keuzerondje 87: Off
	Keuzerondje 88: Off
	Keuzerondje 89: Off
	Keuzerondje 90: Off
	Keuzerondje 91: Off
	Keuzerondje 92: Off
	Keuzerondje 93: Off
	Keuzerondje 94: Off
	Keuzerondje 95: Off
	Keuzerondje 96: Off
	Keuzerondje 97: Off
	Keuzerondje 98: Off
	Keuzerondje 99: Off
	Keuzerondje 100: Off
	Keuzerondje 101: Off
	Keuzerondje 102: Off
	Keuzerondje 103: Off
	Keuzerondje 104: Off
	Keuzerondje 105: Off
	Keuzerondje 106: Off
	Keuzerondje 107: Off
	Keuzerondje 108: Off
	Keuzerondje 109: Off
	Keuzerondje 110: Off
	Keuzerondje 111: Off
	Keuzerondje 112: Off
	Keuzerondje 113: Off
	Keuzerondje 114: Off
	Keuzerondje 115: Off
	Keuzerondje 116: Off
	Keuzerondje 117: Off
	Keuzerondje 118: Off
	Keuzerondje 119: Off
	Keuzerondje 120: Off
	Keuzerondje 121: Off
	Keuzerondje 122: Off
	Keuzerondje 123: Off
	Keuzerondje 124: Off
	Keuzerondje 125: Off
	Keuzerondje 126: Off
	Keuzerondje 127: Off
	Keuzerondje 128: Off
	Keuzerondje 129: Off
	Keuzerondje 130: Off
	Keuzerondje 131: Off
	Keuzerondje 132: Off
	Keuzerondje 133: Off
	Keuzerondje 134: Off
	Keuzerondje 135: Off
	Keuzerondje 136: Off
	Keuzerondje 137: Off
	Keuzerondje 138: Off
	Keuzerondje 139: Off
	Keuzerondje 140: Off
	Keuzerondje 141: Off
	Keuzerondje 142: Off
	Keuzerondje 143: Off
	Keuzerondje 144: Off
	Keuzerondje 145: Off
	Keuzerondje 146: Off
	Keuzerondje 147: Off
	Keuzerondje 148: Off
	Keuzerondje 149: Off
	Keuzerondje 150: Off
	Keuzerondje 151: Off
	Keuzerondje 152: Off
	Keuzerondje 153: Off
	Keuzerondje 154: Off
	Keuzerondje 156: Off
	Keuzerondje 157: Off
	Keuzerondje 158: Off
	Keuzerondje 159: Off


