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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Samenwerkingsstichting Kans &
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Kans & Kleur
Bestuursnummer: 38001

Kleur. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het bestuur heeft een kwaliteitssysteem waarmee ze de kwaliteit van
de scholen bewaakt. Het stimuleert de scholen om hun kwaliteit
verder te ontwikkelen. Ook let het bestuur goed op zijn inkomsten en
uitgaven.

Aantal scholen onder bestuur: 15
Totaal aantal leerlingen: 3449
Lijst met onderzochte scholen:
Basisschool Paulus
Basisschool St. Jozef
SBO De Bolster
Montessorischool De Trinoom

Eens in de vier jaar bepaalt het bestuur doelen voor het onderwijs van
Kans & Kleur. De doelen worden bepaald samen met directeuren,
leraren en ouders, dus niet alleen door het bestuur zelf. De
directeuren van de scholen werken de doelen zelf verder uit. Zij kijken
hoe het goed past binnen hun eigen school. Elk jaar bekijkt het
bestuur en de directeuren welke doelen al gehaald zijn en welke nog

BRIN:
12FX-C1
13HT-C1
20NV-C1
24BN-C1

niet.
Het bestuur heeft ook zicht op de kwaliteit van elke school. Hiervoor
bezoekt de bestuurder jaarlijks alle scholen, spreekt regelmatig met
de directeuren en bezoekt lessen en scholingsbijeenkomsten van de
leraren. Daarnaast schrijft het bestuur jaarlijks een
onderwijsrapportage waarin onder meer de toetsresultaten van alle
scholen staan. Deze wordt uitgebreid besproken met de directeuren.
Ook stuurt het bestuur op de verbetering van het onderwijs van de
scholen. Het bestuur stimuleert dat leraren opleidingen doen en dat
leraren zelf initiatief nemen om zaken op school te verbeteren. Veel
leraren nemen deel aan werkgroepen of aan een professionele
leergemeenschap. Ze krijgen zo meer te zeggen over het lesgeven op
de school en kunnen meedenken over ontwikkelingen binnen het
bestuur. Leraren geven aan dat zij vaak plezier hebben in hun werk.
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Het bestuur maakt werk van de verantwoording over doelen en
(toets)resultaten. Er is veel informatie te vinden op de website,
bijvoorbeeld in de onderwijsrapportages. Ook in het jaarverslag is veel
te lezen over wat er op de scholen gebeurt. Daarnaast nodigt het
bestuur de Raad van Toezicht uit om twee keer per jaar zelf op de
scholen te komen kijken. Op een aantal scholen zijn ouders erg
tevreden over de communicatie van de schoolleiding over
veranderingen of nieuwe ontwikkelingen.
Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu
en in de toekomst nodig heeft om het onderwijs en het personeel te
betalen.
Wat moet beter?
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.
Wat kan beter?
Het bestuur maakt plannen voor de toekomst en evalueert deze
regelmatig. Het bestuur gebruikt de toetsresultaten van de scholen,
informatie over methoden en enquêtes om te kijken waar het goed
gaat en waar het beter kan. Het bestuur maakt nog minder gebruik
van informatie over hoe goed of minder goed iets is op school. Wordt
er bijvoorbeeld goed lesgegeven op de school? Hoe weet de directeur
dat? Dit soort gegevens zijn ook belangrijk om te weten wat er goed
gaat op een school en wat beter kan. Het bestuur kan hier vaker naar
vragen bij de scholen.

Vervolg
Er zijn geen vervolgafspraken gemaakt.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. In een vierjaarlijks onderzoek
staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en
is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt
uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft
het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek die hieronder voor de volledigheid worden benoemd. Bij
het onderzoek bij Kans & Kleur zijn alleen verificatieonderzoeken
uitgevoerd.
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is (altijd) onderdeel van het onderzoek naar
de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We
voeren het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het
onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook
in de praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de
onderwijskwaliteit van de school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek (alleen) uit bij scholen en
besturen waar het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit
bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
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• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
docenten en verschillende lessen bezocht. Voor de verantwoording
van de precieze inrichting van het onderzoek verwijzen wij naar het
onderzoeksplan dat voor elk vierjaarlijks onderzoek per bestuur wordt
opgesteld.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Er is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en waar het over rapporteert
(ruim voldoende). En daarnaast in hoeverre het beleid van het bestuur
doorwerkt tot op schoolniveau (goed).

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
De sturing op kwaliteit door het bestuur is op orde. Ook is het
financieel beheer van de stichting deugdelijk.
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2.1 Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. Vervolgens geven wij antwoorden op drie deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Ja, het bestuur spreekt resultaten en doelen af met schoolleiders, ook
heeft het bestuur ruim voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen.
Daarnaast stuurt het bestuur op verbetering van de kwaliteit waar dat
nodig is.
Het bestuur heeft in samenspraak met een groep medewerkers en
directeuren het vierjarig strategisch beleidsplan opgesteld. Alle teams
hebben de doelstellingen intern besproken en feedback gegeven
voordat het definitief is gemaakt.
De nadere uitwerking van het beleid en de uitvoering van activiteiten
op bestuursniveau, gebeurt door het directeurenraad. Om precies te
zijn door commissies van schoolleiders die deelnemen aan het
directeurenberaad. Elke schoolleider neemt deel aan één of meerdere
beleidscommissies: er is bijvoorbeeld een commissie voor Passend
Onderwijs, voor Personeel en voor Kwaliteit en Onderwijs.
De beleidscommissies werken beleid uit en volgen de uitvoering.
Jaarlijks wordt de uitvoering van de activiteiten van alle
beleidscommissies geëvalueerd in het stuk 'Evaluatie uitvoeringsplan
gemeenschappelijk beleid'.
Het bestuursbeleid krijgt tevens een vertaling in de schoolplannen.
Schoolleiders krijgen veel ruimte om het beleid te vertalen naar de
eigen school. Het bestuur spreekt in een managementcontract
vervolgens doelen en resultaten af met hen. Schoolleiders ervaren
over het algemeen veel ruimte voor eigen inbreng en waarderen dat.
Daarnaast geven zij aan ook stevig bevraagd te worden op concrete
resultaten. Zij ervaren hierin voldoende balans.
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Het bestuur is enige tijd geleden gestart met interne audits. De
schoolleiders kunnen hiervoor gedurende de beleidsperiode
2016-2019 eigen thema's inbrengen. De school ontvangt feedback van
de auditcommissie op dat thema. Zowel de bestuurder als de
beleidscommissie Kwaliteit geven aan dat deze auditronde nog te
weinig onderdeel uitmaakt van de kwaliteitscyclus die schoolleiders
hanteren. Ook wij zien kansen om deze audits beter te benutten om
scherper zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijsleerproces
van de school.
Jaarlijks maakt het bestuur een onderwijsrapportage waarin het zich
verantwoordt over onder meer de opbrengsten van de scholen. Op
schoolniveau wordt de evaluatie van de resultaten van de eigen
school nog verder uitgewerkt en verdiept in het opbrengstenkatern.
De resultaten vormen een belangrijke pijler in het sturen op en
verantwoorden over de kwaliteit. Oordelen over de proceskwaliteit
hebben hier nog geen structurele plaats.
Als onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg is het gebruikelijk om
objectief en systematisch informatie te verzamelen over de kwaliteit
van het onderwijsleerproces. Dit is iets dat op de onderzochte scholen
vaak ter sprake kwam. Schoolleiders hebben een gedetailleerd beeld
van de opbrengsten, analyses en interventies en ook komen ze
regelmatig zelf in de groepen. Maar ze hebben moeite om – los van de
enquêtes onder ouders en leerlingen - de eigen kwaliteit (objectief) te
beoordelen en te onderbouwen, bijvoorbeeld op thema's als
didactisch handelen, schoolklimaat of effectieve leertijd. Goed inzicht
op deze punten, kan het effectief sturen op kwaliteit nog verder
versterken. De eerder genoemde auditrondes kunnen hier wellicht
voor benut worden.
De beleidscommissies krijgen veel ruimte om beleid te initiëren en uit
te werken. Hoewel dit tot nu toe altijd in goede professionele dialoog
met de bestuurder plaats vindt, zo geven zij aan, is niet helemaal
helder wat de lijn is in het theoretische geval dat de
beleidscommissies tegenover de bestuurder komen te staan. Voor de
korte termijn lijkt hier in ieder geval geen aandachtspunt te liggen.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer?
Ja, het bestuur heeft een cultuur die in hoge mate gericht is op
professionalisering en voortdurende verbetering. Ook is het bestuur
open over behaalde doelen en resultaten naar belanghebbenden.
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Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht
werkt met een toezichtplan en de leden hebben eigen portefeuilles en
verantwoordelijkheden binnen de raad. De leden van de
raad bezoeken twee keer per jaar één of meerdere scholen en gaan
hier in gesprek met schoolleiders en leraren.
De leraren worden betrokken bij de bestuurlijke beleidsvorming en
blijken goed op de hoogte van de rode draad in de bestuursplannen.
De ambities op bijvoorbeeld het gebied van professionalisering,
blijken op de onderzochte scholen, daadwerkelijk concreet vorm te
krijgen. Als voorbeeld worden leraren gestimuleerd om deel te nemen
aan (landelijke) werkgroepen. Op één van de bezochte scholen zijn
professionele leergemeenschappen ingericht, waardoor de leraren
meer betrokken worden bij de schoolontwikkeling. Overigens zijn er
ook bestuursbrede netwerken (professionele leergmeenschappen)
rond relevante thema's (o.a. taal, rekenen, cultuur, sociale veiligheid).
Daarnaast wordt op alle onderzochte scholen professionele
ontwikkeling aangemoedigd en gefaciliteerd. Enkele directeuren en
leraren geven aan dat er nog ruimte is om verder te groeien in de
feedbackcultuur binnen de stichting. Ze geven aan dat een leercultuur
vraagt om ruimte om fouten te mogen maken. Deze ruimte wordt op
de scholen wisselend ervaren.
Het bestuur heeft een managementcontract met de schoolleiders. De
Raad van Toezicht heeft vervolgens een contract met de bestuurder.
De Raad van Toezicht geeft aan dat het bestuur transparant is in de
verantwoording. Het bestuur verstrekt ongevraagd en op verzoek
benodigde stukken. Ook waardeert de RvT de kwaliteit van de
documenten. In het overleg tussen Raad van Toezicht en bestuurder
komt met regelmaat een praktijkcasus aan de orde, waardoor in dit
overleg -naast verantwoording - ook sprake is van professionele
uitwisseling over actuele en inhoudelijke thema's.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Ja, het bestuur communiceert actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen. Ook is de communicatie naar ouders en andere
belanghebbenden op meerdere scholen transparant en open.
Op de website is terug te zien dat het bestuur werk maakt van de
publieke verantwoording. Hier zijn het strategisch beleidsplan en de
bestuursverslagen te vinden, maar ook staan hier inzichtelijke
onderwijsrapportages. In deze rapportages staat informatie voor
belanghebbenden, onder meer over de opbrengsten van alle scholen.
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Het bestuur heeft met de scholen afgesproken dat zij zich jaarlijks
verantwoorden over de resultaten door een schooljaarverslag en via
de website Scholenopdekaart. Van de scholen van Kans & Kleur is op
deze site inderdaad veel informatie te vinden.
De Raad van Toezicht geeft aan openheid en transparantie te
ervaren in gesprekken met het bestuur. Doordat het bestuur de
Raad zelf uitnodigt om de scholen te bezoeken, is de Raad in staat om
zich ook van de praktijk een goed beeld te kunnen vormen.
Tenslotte gaat het bestuur de dialoog aan bij beleidsvorming.
Daardoor is in hoge mate sprake van gedragen beleid. Door de
transparante verantwoording is het bestuur aanspreekbaar op de
resultaten.

2.2 Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.
De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als ‘voldoende’.

Financieel beheer
Is het financieel beheer deugdelijk?
Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden (‘Indicatie’) die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Samenwerkingsstichting Kans
& Kleur kwam het volgende onderwerp aan de orde:

Het toezicht van de Raad van Toezicht (verder: RvT) op de financiële
doelmatigheid.
Volgens de artikelen 17c van de WPO, 28i van de WEC, 24e1 van de
WVO, 9.1.4 van de WEB is het de wettelijke taak van het bevoegd
gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te
maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de Raad van Toezicht
zijn dan onder meer, dat de raad toe moet (kunnen) zien op de
financiële doelmatigheid.
De RvT legt uitgebreid verantwoording af over de uitoefening van zijn
bevoegdheden in het jaarverslag. De RvT houdt zicht op de begroting
en op de onkostenkant.
Toezicht op doelmatige besteding van middelen voor passend
onderwijs in het bijzonder wordt in het jaarverslag wel genoemd als
taak van de RvT, maar hoe dit toezicht is vormgegeven en uitgevoerd
en wat de uitkomsten daarvan zijn geweest, daarvan is niets
vastgelegd.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur als ‘voldoende’ beoordeeld.
Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de
financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een
gewogen oordeel. In het onderzoek bij Samenwerkingsstichting Kans
& Kleur hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg
staan.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2014

2015

Prognose
2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,50

2,9

3,3

3,2

2,9

3,6

4,1

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,79

0,80

0,78

0,74

0,78

0,80

Weerstandsvermogen

< 5%

18

21

21

22

26

28

Huisvestingsratio

> 10%

6,13

8,10

10,5

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

2,4

3,5

-0,8

-0,6

-0,5

-0,2
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken op drie basisscholen en een speciale
basisschool van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur:
Basisschool Paulus (hoofdstuk 3.1)
Basisschool St. Jozef (hoofdstuk 3.2)
Speciale Basisschool (SBO) De Bolster (hoofdstuk 3.3)
Montessorischool De Trinoom (hoofdstuk 3.4)
Zoals in hoofdstuk 1 al is opgemerkt, is het verificatieonderzoek een
belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het
bestuur. In de eerste plaats gaat het daarbij niet alleen om de vraag of
de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de vraag of het
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs werkt.
In de tweede plaats geeft het verificatieonderzoek ons zicht op de
onderwijskwaliteit van de school.
In overleg met het bestuur hebben we ons op deze scholen gefocust
op twee belangrijke thema's, waarvan de laatste een speerpunt uit het
strategisch beleidsplan is: veiligheid en professionalisering. Om die
reden hebben we op de scholen de volgende standaarden onderzocht:
• Veiligheid (SK1);
• Kwaliteitszorg (KA1);
• Kwaliteitscultuur (KA2);
• Verantwoording en dialoog (KA3).

Algemeen beeld
Uit de gevoerde gesprekken en de verificatieonderzoeken komt
naar voren dat het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit van
de standaarden op de drie scholen, nagenoeg overeenkomt met ons
oordeel.
Professionalisering
Het professionaliseringsbeleid van Kans & Kleur is herkenbaar voor
medewerkers. Op elke school wordt dit op een eigen manier ingevuld,
soms met de inrichting van professionele leergemeenschappen of
door het structureel samen voorbereiden van lessen door leraren.
Overkoepelend is de aandacht voor scholing en ontwikkeling. Dit
wordt ruim gefaciliteerd door schoolleiders. Leraren zijn hier positief
over. Leerlingen kunnen in enkele gevallen ook goed aangeven welke
veranderingen in het lesgeven hebben plaatsgevonden. In de
gesprekken die wij hadden, waren ze hier vervolgens ook positief over.
De permanente professionalisering van Raad van Toezicht en bestuur
krijgt vorm door scholing, bespreking van casussen en bezoeken op de
werkvloer.
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Het gezamenlijk beeld van onderwijskwaliteit op de scholen is
ontstaan doordat er veel uitwisseling is tussen schoolleiders (o.a.
in het directeurenberaad en de beleidscommissies), leraren (in
werkgroepen of door schooloverstijgende activiteiten). Ook vindt er
regelmatig bewust mobiliteit plaats tussen scholen.
Waar nog een kans ligt, is het reflecteren op de volgende vraag:
kunnen de schoolleiders hun eigen kwaliteit goed beoordelen en
kunnen zij dat gezamenlijk voor de stichting als geheel? Welke
objectieve onderbouwing wordt hiervoor gebruikt? Door dit in te
bouwen in de kwaliteitscyclus, kan mogelijk tijdiger en dus effectiever
gestuurd worden op verbetering.

Veiligheid
Ook het thema Veiligheid heeft een plek gekregen in de
verificatieonderzoeken. In het strategisch beleidsplan was hier weinig
over te lezen, terwijl recent de nieuwe wet Veiligheid op School is
ingegaan.
In de praktijk blijkt dat alle scholen voldoen aan de wet. Binnen de
stichting is gekozen voor een integraal veiligheidsplan voor zowel de
sociale als de fysieke veiligheid. Dit blijkt een apart plan te zijn, dat
naast het strategisch beleidsplan staat. Op centraal niveau is er
een voorbeeldplan voor de veiligheid opgesteld en de scholen stellen
op basis hiervan een plan voor de eigen school op. De plannen zijn
gebaseerd op de wettelijke vereisten. Sommige scholen laten in hun
beleid meer ambitie zien dan anderen op dit thema.
In het veiligheidsverslag (op bestuursniveau) rapporteert de
bestuurder over de veiligheid op alle scholen. Hierin staan uitgebreide
gegevens over het aanbod op de scholen, uitkomsten van
veiligheidsmetingen, etcetera. De verantwoording is open en
transparant.
Er ligt nog een kans om ook de evaluatie van het proces mee te nemen
in de verantwoording. Als voorbeeld: alle scholen hebben een
methode, maar op welke wijze en hoe structureel wordt deze ingezet?
Alle scholen hebben interne contactpersonen, maar zijn ze voldoende
bekend bij de leerlingen? Dit sluit aan bij het aandachtspunt bij het
thema 'professionalisering': een periodieke eigen evaluatie van de
kwaliteit van de uitvoering, kan de kwaliteitscyclus verder versterken.
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3.1 Basisschool Paulus

Veiligheid
SK1 Veiligheid

Het team en de leerlingen zorgen samen goed voor een veilige school
De veiligheid is op de Paulusschool als goed beoordeeld. De school
gebruikt binnen het gebouw, dus samen met de andere partners, een
methodiek voor het ontwikkelen van sociale competentie en
democratisch burgerschap bij leerlingen.
De school werkt volgens een vaste routine met mediatoren. Dit zijn
leerlingen uit de bovenbouw die, na een opleiding, kunnen
bemiddelen bij conflicten op het schoolplein. Als het om een ernstig
conflict gaat, gaan de leerlingen en mediator naar binnen en werken
ze aan de hand van een vaste vragenlijst om de ruzie op te lossen. De
schoolleider monitort dit type incidenten en laat zien dat dit aantal is
gedaald afgelopen jaar.
Ten minste jaarlijks wordt de veiligheid gemonitord. Het team is zich
ervan bewust dat de leerlingenpopulatie meer dan gemiddeld vraagt
om inzet voor een veilig klimaat. Voor de groep 1/2 en 3/4 is er
aanvullend een eigen lijst ontwikkeld, die twee keer per jaar wordt
afgenomen. De leerlingen kennen de contactpersonen als vast
aanspreekpunt voor pesten in de school.
De school heeft de ambitie om ouders als eindverantwoordelijk voor
de opvoeding te zien, waarbij de school naast hen staat om samen te
werken aan de ontwikkeling van hun kind. De ouders geven aan dat zij
dit - kort samengevat in het woord 'samen' - in hoge mate herkennen.
Zij waarderen het dat de schoolleiding elk kind bij naam kent. Ook zijn
zij positief over informatieavonden voor ouders, bijvoorbeeld over
digitaal pesten. Zij herkennen het beeld dat de school stevig inzet op
een veilig klimaat.
De school heeft de ambitie om niet alleen binnen de eigen school,
maar binnen de Brede School als geheel het sociaal klimaat te
bewaken. De schoolleiding bewaakt de afspraken met de andere
partners binnen het gebouw. Zo is er ondermeer met de Unit Jonge
Kind (die met SBO De Bolster wordt gevormd) binnen het gebouw een
doorgaande lijn. De schoolleider wijst er terecht op dat deze afspraken
voortdurend 'levend' gehouden moeten worden.
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Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

Kwaliteit wordt gemonitord, er liggen nog kansen om dit meer
objectief en systematisch te doen
Het stelsel van kwaliteitszorg dat gebruikt wordt op de Paulusschool is
als voldoende beoordeeld. Het biedt voldoende handvatten om de
kwaliteit van het onderwijs te bewaken. De school gebruikt informatie
over bijvoorbeeld opbrengsten gericht om het onderwijs te
verbeteren. De schoolleiding werkt daarnaast op verschillende andere
manieren aan het bewaken van de kwaliteit. Ten eerste worden
regelmatig flitsbezoeken afgelegd. Ook geeft de schoolleider zelf af en
toe les, zodat collega's bij elkaar in de groep kunnen observeren.
Het is daarnaast ook de gewoonte om opbrengsten en interventies
met het team te bespreken. De leraren noemen tevens de
overlegcultuur binnen de school: onderwijsinhoudelijk wordt er veel
afgestemd en besproken tijdens overleg. De leraren hebben tenslotte
jaarlijks een doelstellingengesprek met de schoolleider, als onderdeel
van de personeelscyclus.
Om effectiever te kunnen sturen op de kwaliteit van de school, is een
meer systematische aanpak nodig die leidt tot een goed inzicht op
schoolniveau. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van didactisch
handelen. Dat begint met het gezamenlijk bepalen: hoe ziet
een goede les eruit voor onze leerlingen? Maar ook vragen als
'Wanneer spreken wij van een 'zorgleerling' en welke hulp kan de
leerlingen dan van ons verwachten?' zijn belangrijk om hierin mee te
nemen.

KA2 Kwaliteitscultuur

Professionele kwaliteitscultuur zichtbaar in ontwikkeling, van en met
elkaar leren moet steeds meer een plek krijgen in de school
De kwaliteitscultuur binnen de Pauluschool is als voldoende
beoordeeld. De schoolleiding noemt dit thema als belangrijk
onderwerp waar bewust op gestuurd wordt binnen de school. Het
doel is om meer ruimte te bieden aan leraren zodat zij meer
werkplezier ervaren en meer te zeggen krijgen over het lesgeven en de
manier waarop dat gebeurt.
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De schoolleiding noemt twee geslaagde voorbeelden binnen de
school. De leraren van groep 1/2 van de Unit (in samenwerking met de
leraren van SBO De Bolster) bereiden gezamenlijk voor en
hebben intervisie/casusbespreking vast op de agenda staan. In groep
8 is het zelfverantwoordelijk leren door een groep leraren uitgewerkt
en in de praktijk doorgevoerd. In het leerlingengesprek blijkt dat
leerlingen deze verandering gemerkt hebben en dat zij hier tevreden
over zijn.
De schoolleiding wil dit soort initiatieven en manieren
van samenwerken ook in de andere groepen doorvoeren.

3.2 Basisschool St. Jozef

Veiligheid
SK1 Veiligheid

Team draagt zorg voor een veilige leeromgeving
Op de St Jozefschool is de veiligheid als voldoende beoordeeld. Het
gaat hier om een kleine school met 39 leerlingen. Zowel leerlingen als
ouders benoemen de veilige sfeer binnen de school als positief punt
van de school. De leraren en schoolleider kennen elk kind en hebben
dezelfde afspraken over gedrag in de klas. Natuurlijk vindt er ook
monitoring plaats maar omdat de aantallen zo klein zijn, is deze
echter niet zo goed te interpreteren als op grotere scholen.
Omdat er focus op de opbrengsten nodig is, heeft de school op dit
moment geen specifieke ambities op het gebied van de sociale
veiligheid. De rol en functie van de anti-pestcoördinator kan nog wat
meer bekendheid krijgen bij de leerlingen en ouders.
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Kwaliteitszorg

KA1 Kwaliteitszorg

School neemt maatregelen als verbetering nodig is, kan meer
kwaliteitsafspraken vastleggen
De kwaliteitszorg is als voldoende beoordeeld. De locatieleider komt
regelmatig in de groep om een beeld te krijgen van de didactische
aanpak in de groepen. De locatieleider is als leraar ook onderdeel van
het team. Ook de toetsresultaten worden jaarlijks geanalyseerd. De
opbrengsten van 2015 en 2016 gaven, ook na gesprekken met het
bestuur, aanleiding tot diverse interventies. De tendens lijkt dit jaar
positiever uit te vallen.
Het is een aandachtspunt om op een passende manier te zorgen voor
objectieve evaluaties, onder meer van het niveau van pedagogischdidactisch handelen. Dit begint ermee dat de school explicieter moet
maken waar de lat ligt voor de verschillende kwaliteitsaspecten van
het onderwijsproces. De kwaliteitsafspraken die vastgelegd zijn, zijn
inmiddels niet meer helemaal up-to-date.
Vragen als: wat vinden wij een goede les, een goed schoolklimaat,
goede leerlingenzorg?'enzovoort, kan de school nog onvoldoende
scherp beantwoorden.
KA2 Kwaliteitscultuur

Geen familiecultuur, professionele cultuur in ontwikkeling
De kwaliteitscultuur op de St Jozefschool is van voldoende niveau.
De school is klein. De locatieleider heeft desondanks duidelijk voor
ogen dat op een kleine school het gevaar van een familiecultuur
dreigt, die een goede kwaliteitscultuur in de weg kan staan. Op de
school is dit niet het geval. Er wordt duidelijk gestuurd op een
professionele kwaliteitscultuur en deze is in ontwikkeling; er zijn
recent wisselingen geweest in het team. De teamleden geven elkaar
steeds vaker feedback, staan open voor coaching en begeleiding van
buitenaf en pakken nieuwe ontwikkelingen op. Door ouders wordt de
communicatie van het team als transparant en open ervaren.
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KA3 Verantwoording en dialoog

Openheid over doelen en resultaten, ouders worden actief betrokken
bij (voorgenomen) veranderingen
De kwaliteit van de manier waarop de St. Jozefschool zich
verantwoordt naar belanghebbenden en de dialoog aan gaat met
ouders is als goed gewaarderd. De school voert gesprekken met het
bestuur waarin zij verantwoording aflegt. Daarnaast ervaren de
ouders het team als transparant en open in de communicatie,
bijvoorbeeld over beleidsbeslissingen die de leerlingen 'raken'. De
school informeert de ouders duidelijk en gaat in gesprek. Ook wordt
aan ouders en leerlingen met regelmaat naar hun
ervaringen gevraagd. Dit beeld sluit aan bij de uitgebreide informatie
in de nieuwsbrief naar ouders. Hierin is bijvoorbeeld helder te lezen
welke nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen worden ingezet en
waarom. De school heeft de ambitie om zich in het contact met
ouders als professional op te stellen en continu sensitief te zijn voor
het ouderperspectief. Dat wordt door ouders ook zo ervaren.

3.3 SBO De Bolster

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Goed zicht op ontwikkeling, vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Net als bij het onderzoek in 2016, is het ‘zicht op ontwikkeling’ als
goed beoordeeld.
Voor alle leerlingen zijn ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
beschikbaar met daarin een beredeneerde inschatting van de
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling en het bijpassende
uitstroomniveau. Hiervan zijn tussendoelen afgeleid voor rekenen en
wiskunde, spelling en technisch en begrijpend lezen. Regelmatig stelt
de school voor iedere leerling vast of de ontwikkeling gunstiger,
conform of ongunstiger is dan het eerdere perspectief en zo nodig,
volgen interventies.
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Hiernaast stelt de school haar eigen ambities en maakt ze deze ook
waar. Het team wil een breed en diepgaand zicht hebben op de
ontwikkeling van de leerlingen en volgt de ontwikkeling ook op
andere ontwikkelingsgebieden dan taal en rekenen. Zij werken hierbij
nauw samen met specialistische collega’s zoals de vakdocent
bewegingsonderwijs, de ergotherapeut en de logopedist. Een andere
opdracht die het team zichzelf gaf en heeft gerealiseerd, was de
verfijning van de OPP’s. Inmiddels geven deze per vakgebied een
uitstroomniveau weer, waardoor een nog beter zicht is ontstaan op
capaciteiten en mogelijkheden van de leerlingen. De ambities om de
OPP’s sterker te koppelen aan de planning van het leerstofaanbod in
het unitplannen en om de leerlingen meer te betrekken bij de OPP’s,
staan nu centraal.

Veiligheid
SK1 Veiligheid

Waarborg veiligheid van goede kwaliteit
Net als bij het onderzoek in 2016, bleek ook nu dat de wijze waarop de
school de veiligheid van leerlingen waarborgt, van goede kwaliteit is.
De school voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, en maakt daarnaast
ook haar eigen ambities ruimschoots waar.
‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’, is de lijfspreuk van de
Bolster. Om dit te bereiken, heeft het team een eigen aanpak
ontwikkeld met een bijbehorende kijkwijzer. Het bieden van duidelijke
structuren en routines en eenduidig pedagogisch handelen op basis
van wederzijds respect, staan hierin centraal. Het vasthouden en
aanscherpen van leerkrachtvaardigheden, is continu onderwerp van
gesprek. De school stelt zichzelf als doel dat ieder kind zich veilig
voelt. Volgens de leerlingen met wie wij gesproken hebben, maakt de
school dit waar: pesten komt eigenlijk niet voor, volgens hen. De
gegevens uit de veiligheidsmonitor bevestigen dit beeld.
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Verantwoording en dialoog
KA3 Verantwoording en dialoog

Actief op zoek naar dialoog met ouders
De wijze waarop de school haar kwaliteit verantwoordt en hierover de
dialoog voert, is van goede kwaliteit.
De school legt op verschillende manieren en aan verschillende
groepen belanghebbenden verantwoording af en zoekt actief de
dialoog om de eigen kwaliteit te verbeteren. Aan het bestuur wordt
verantwoording afgelegd in het monitorgesprek op basis van daartoe
verstrekte informatie over de kwaliteit, financiën en bedrijfsvoering.
Het schooljaarplan en de schoolgids staan op de website van de
school en ook kunnen belangstellenden lezen welke
uitstroomgegevens zijn behaald.
Hiernaast ziet de school het als haar opdracht de ouders zorgvuldig
mee te nemen in de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op school.
Dit is geen eenvoudige opgave omdat ouders vaak op wat meer
afstand staan van de school doordat zij bijvoorbeeld niet in de
schoolomgeving wonen. De school heeft manieren gevonden om met
ouders niet alleen actief in gesprek te gaan over het welbevinden en
de voortgang van hun kinderen, maar ook over de voornemens van de
school om het onderwijs op een aantal punten te veranderen
(‘Eigentijds onderwijs’). Door een mix van aansprekende
ouderbijeenkomsten (met bijv. de trainer van het team als spreker),
inloopmomenten, koffieochtenden, een andere ‘systematiek’ voor
hulpouders, slaagt de school erin veel ouders te betrekken bij het
onderwijs op de Bolster.
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3.4 Montessorischool De Trinoom

Veiligheid
SK1 Veiligheid

Beleid op orde, preventie kan beter
De standaard Veiligheid is als voldoende beoordeeld omdat de school
voldoet aan de wettelijke eisen. De Trinoom beschikt over een actueel
veiligheidsbeleid, afgeleid van het bestuursbeleid. Hierin zijn
maatregelen opgenomen gericht op preventie en op het afhandelen
van incidenten. Ook is een coördinator die het beleid coördineert en
aanspreekpunt is in het kader van pesten. Verder monitort de school
jaarlijks de beleving van de veiligheid en het welbevinden van
leerlingen. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is positief.
Toch maakt de school haar eigen ambities op dit gebied nog niet waar
en kan zij meer doen om de veiligheid van leerlingen te waarborgen.
Dit geldt allereerst voor het inzicht in de ervaren veiligheidsbeleving
van leerlingen. Het beeld dat uit de monitor naar voren komt, is
positief. Uit ons gesprek met de leerlingen kwam echter een minder
positief beeld naar voren. Zij gaven aan dat pesten voorkomt en dat,
ondanks de inspanningen van leerkrachten, dit niet altijd stopt. De
school zou kunnen nadenken over hoe zij de betrouwbaarheid van
monitorgegevens kan vergroten. Bijvoorbeeld door hierover ook het
gesprek te voeren met de leerlingenraad. En daarnaast door
monitorgegevens te analyseren en acties te ondernemen wanneer
daar aanleiding voor is. Ten tweede vraagt de borging van de
preventieve maatregelen aandacht. De school (en ook het bestuur)
beschouwt de methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling als
een belangrijk onderdeel van preventie. In de praktijk lijken er echter
behoorlijke verschillen te bestaan in de wijze waarop gewerkt wordt
met deze methodiek, waardoor de doorgaande lijn in het geding
komt.
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Ten slotte vormt de taakverdeling van de intern contactpersoon en die
van coördinator sociale veiligheid nog een aandachtspunt. De taken
van beide personen lopen in elkaar over en bovendien is voor ouders
en leerlingen op dit moment niet voldoende duidelijk wie het
aanspreekpunt is binnen de school wanneer sprake is van een situatie
waarin gepest wordt. Mogelijk kan een duidelijke posititionering van
de functionarissen zorgen voor meer eenduidigheid in de aanpak en
preventie van pestgedrag.

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

Kwaliteit voldoende in beeld, schoolbrede evaluaties nodig als
aanvulling
De kwaliteitszorg is als voldoende beoordeeld. De school voldoet aan
de wettelijk gestelde eisen. In het schoolplan heeft de directie de
doelen uit het Strategisch beleidsplan van de Samenwerkingsstichting
Kans en Kleur vertaald naar schooleigen doelen, op basis van haar
eigen kernwaarden en onderwijskundig concept. Trinoom heeft haar
jaardoelen in operationele plannen nader uitgewerkt om er cyclisch en
planmatig aan te werken. De school kent twee stromen met een eigen
onderwijsconcept: er is een Montessori-stroom en een
leerstofjaarklassenstroom. Beleidsontwikkeling en uitvoering is op de
school geen gemakkelijk proces omdat beide stromen een eigen visie
hebben. Om die reden geldt hier de uitspraak ‘Samen wat kan, apart
wat moet’.
De school verschaft zichzelf een actueel beeld van haar
onderwijskwaliteit voornamelijk op basis van opbrengstanalyses, de
veiligheidsmonitor, ouder- en leerkrachtenquêtes en op basis van
incidentele klassenbezoeken. Vooral de uitkomsten uit
opbrengstanalyses zijn sterk bepalend in welke verbeteronderwerpen
opgepakt moeten gaan worden. Zo is onlangs opgevallen dat de twee
stromen sterk verschillen in opbrengsten.
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Het aanwezige kwaliteitsinstrument gebruikt de school naar eigen
zeggen niet meer om systematisch en gepland de kwaliteit van de
verschillende onderdelen van het onderwijsleerproces door te lichten.
Dat is een gemiste kans omdat hierdoor mogelijk al in een vroeger
stadium naar voren was gekomen of (en welke) kwaliteitsverschillen
er zijn tussen beide stromen.
De audits die op bestuursniveau opgestart zijn, zouden deze functie in
de toekomst kunnen gaan vervullen.
KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur voldoende, elkaar feedback geven in een open
cultuur in ontwikkeling
De kwaliteitscultuur is als voldoende beoordeeld. De school
voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Toch liggen er nog belangrijke
aandachtspunten voor de school. Enkele hiervan heeft de school al
opgepakt. Zo is recent een mooie start gemaakt met de inrichting van
professionele leergemeenschappen. Hierin werken de leerkrachten
samen aan onderwijsinhoudelijk thema's. Het is de bedoeling dat de
leerkrachten zich hierdoor meer betrokken gaan voelen bij de
schoolontwikkeling en de besluitvorming. Daarnaast investeert het
team in een sterkere gezamenlijke kwaliteitscultuur door het volgen
van een feedbacktraining.
Naar onze mening kan een verantwoordelijkheidsverdeling binnen de
schoolleiding duidelijker en transparanter. Het is voor het (grote) team
niet altijd helder hoe de taken en bevoegdheden verdeeld zijn binnen
het managementteam. Daarnaast is de aanwezigheid van mt-leden
op de scholen wisselend en ervaren enkele teamleden een drempel
om zaken aan te kaarten bij de schoolleiding.
Om de bekwaamheid van het personeel te behouden en te versterken,
is er een gesprekkencyclus met doelstellingen gesprekken,
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Permanente
professionalisering van medewerkers staat hier hoog in het vaandel.
De school committeert zich, net als het bestuur aan de landelijke
doelstelling dat dertig procent van onze leerkrachten een wo-bachelor
of hbo-/universitaire masteropleiding afgerond heeft en is er trots op
dat zij deze doelstelling aan het halen is.
In onze ogen ligt er een kans om het leren van elkaar een duidelijke
plek te geven op de school. Bijvoorbeeld door gericht bij elkaar lessen
te observeren en elkaar feedback te geven op het handelen.
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4 . Reactie van het bestuur
Kans & Kleur bouwt aan een cultuur van zorg voor kwaliteit. In deze
cultuur staat niet het kwaliteitszorgsysteem centraal maar gaat het
om de samenwerking en gedachtewisseling tussen de professionals.
In een cultuur van kwaliteit moet iedere medewerker ervan overtuigd
zijn dat het er toe doet wat zij doet en wat zij zegt. Het handelen van
de leerkracht maakt het verschil in het primair proces. Het handelen
van de overige medewerkers - conciërge, de administratief
medewerker, intern begeleider, de directeur, stafleden, en de
bestuurder - maakt het verschil in de kwaliteit van de ondersteunende
processen.
In een cultuur van zorg voor kwaliteit is het gesprek bij uitstek het
middel om de kwaliteit van het handelen van medewerkers te
onderhouden en te versterken. Medewerkers van Kans & Kleur voeren
het gesprek met elkaar om gezamenlijk tot een definiëring van
kwaliteit te komen en om draakvlak hiervoor te realiseren. Dit geldt
voor iedereen: leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel,
schoolleiding en bestuur. Medewerkers voeren het gesprek met elkaar
om zich te ontwikkelen als professionals. In het gesprek reflecteren ze
op het eigen handelen en scherpen hun handelen aan. Op deze wijze
kunnen ze de kwaliteit die ze gedefinieerd hebben ook leveren en
borgen. Het gaat hier om een gelijkwaardig gesprek. De
leidinggevenden nemen deel aan het gesprek maar leiden het niet. Als
leidinggevenden hebben zij een voorbeeldrol als gelijkwaardig
gesprekspartner.

Aandacht voor proceskwaliteit
De inspectie van het onderwijs merkt op dat het bestuur van Kans &
Kleur de kwaliteitszorg nog kan versterken door meer aandacht te
besteden aan de proceskwaliteit. Schoolleiders hebben moeite om de
eigen kwaliteit te beoordelen en te onderbouwen, bijvoorbeeld op
thema’s als didactisch handelen, schoolklimaat of effectieve leertijd.
Kans & Kleur ziet in de explicitering van een huisstijl per school de
mogelijkheid om de proceskwaliteit te verbeteren. Zij vraagt
schoolteams en schoolleiding in de komende tijd te doordenken met
elkaar hoe zij de proceskwaliteit op de eigen school definiëren.
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Binnen de kaders van het strategisch beleid van Kans & Kleur kunnen
de scholen van Kans & Kleur, de schoolleiders in gesprek met hun
schoolteam, hun cultuur van zorg voor kwaliteit versterken door te
expliciteren wat zij verstaan onder kwaliteit van het
onderwijsproces. Dit kan verschillen per school. Op deze wijze krijgt
elke school haar eigen kleur, de eigen huisstijl. Welk handelen
verwacht de schoolleiding van de leerkrachten als zij les geven? Geldt
er bijvoorbeeld een afspraak over het stemvolume van een leerkracht
tijdens de les, of laat de school dit over aan de persoonlijke stijl van de
medewerker? Hoe biedt de school de spellingsregels aan?
In een cultuur van zorg voor kwaliteit is een huisstijl op papier
waardeloos zonder de weg er naartoe. Het gaat om het denkproces,
de gedachtewisseling tussen de professionals. De gedachtewisseling
hierover leidt tot inzichten en afspraken. Hierdoor weet iedere
medewerker waarom deze afspraak is gemaakt. Zo ontstaat een set
van onderbouwde en doorleefde afspraken over didactisch
handelen, schoolklimaat of effectieve leertijd. De huisstijl wordt steen
voor steen door de professionals opgebouwd. De school stolt
voorlopige uitkomsten van het dit proces in een werkdocument of
kijkwijzer. Een huisstijl is nooit af en kan telkens bijgesteld en
aangevuld worden. Medewerkers kunnen elkaar aanspreken aan op
afspraken en kunnen met elkaar reflecteren of ze de afspraken nog zo
hanteren dat het oorspronkelijke doel bereikt wordt of dat bijstelling
nodig is.
De rol van de schoolleiders is cruciaal in dit proces. Eerder is al gezegd
dat zij een voorbeeldrol hebben in de professionele dialoog.
Daarnaast is het cruciaal dat zij stap voor stap werken aan de
explicitering van de proceskwaliteit van het onderwijs. Het gaat erom
dat dat schoolleiders een proces in gang te zetten en faciliteren. Dit
vraagt van hen leiderschap. Hoe weersta je als schoolleider de
verleiding om op efficiënte wijze naar een document toe werken
zonder de noodzakelijke stappen met het team te zetten. Hoe initieer
je een gedachtewisseling in het team waar je inbreng in hebt zonder
de uitkomst vooraf te bepalen? Zij zullen zich professioneel verder
moeten ontwikkelen op het gebied van procesmatig werken en de
professionele dialoog.
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Aandacht voor borgen
Op basis van een eigen analyse constateert Kans & Kleur dat scholen
meer aandacht voor borging moeten hebben. Teams werken
bevlogen aan de ontwikkeling van leerlingen en de ontwikkeling van
het onderwijs maar schoolteams hebben moeite werkwijzen die zij
met enthousiasme hebben ingevoerd en het waarom van de keuze
voor die werkwijzen vast te houden. Als de school de focus verschuift
naar een nieuw thema voor de schoolontwikkeling, gaan
verworvenheden van eerdere thema’s soms verloren. Soms laat de
school na de verworvenheden bij leerkrachten te onderhouden en
nieuwe leerkrachten op eerdere thema’s in te scholen.
Kans & Kleur staat voor de voorbereiding van een nieuw strategisch
beleidsplan en zal in de nieuwe beleidsperiode borging een centrale
plaats te geven. Kans & Kleur ziet in de explicitering van de huisstijl
ook een mogelijkheid om borging te realiseren. In de huisstijl
definieert de school wat proceskwaliteit is. Door ieder jaar aandacht te
besteden aan de huisstijl en activiteiten in te plannen die gericht zijn
op het bewaken van deze huisstijl, borgt de school de ontwikkelingen
uit het verleden. Deze ontwikkelingen hebben immers hun plek
gekregen in de huisstijl. Borging heeft prioriteit. Alleen daarnaast is
ruimte voor nieuwe ambities.

Beleidsontwikkeling, over macht en invloed
Kans & Kleur werkt met beleidscommissie die verantwoordelijk zijn
voor de voorbereiding van het beleid. De inspectie geeft aan dat
beleidscommissies veel ruimte krijgen om beleid te initiëren en uit te
werken maar dat het niet helemaal helder is wat de lijn is in het
theoretische geval dat de beleidscommissies tegenover de bestuurder
komen te staan bij beleidsontwikkeling.
Voor Kans & Kleur is het aan de ene kant zinloos om beleid vast te
stellen dat niet voldoende gedragen wordt door de scholen en de
schooldirecteuren. Aan de andere kant is het de vraag of er wel sprake
van beleidsvaststelling als de bestuurder pro forma beleid vaststelt
waar zij niet achter staat of kan staan. Beleidscommissies en bestuur
zijn tot elkaar veroordeeld. Ze moeten er samen uitkomen.
Ook hier kiest Kans & Kleur voor de gedachtewisseling als oplossing.
Door het gelijkwaardige gesprek wisselen partijen standpunten uit en
zoeken ze naar een compromis. In de overtuiging dat goed bestuur
niet gaat over macht maar over invloed en dat draagvlak een
belangrijk kwaliteitscriterium is voor beleidsontwikkeling is het tot nu
toe altijd gelukt om vanuit overeenstemming de inhoud van beleid
vast te stellen.
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Kans & Kleur heeft in de praktijk wel geworsteld met de rol van de
beleidscommissie Financiën. Schooldirecteuren en de concern
controller zijn lid van deze commissie. Bij het ontwikkelen van het
financieel beleid en de uitvoering van het begrotingsproces ervaren de
leden van de beleidscommissie een groot verschil in affiniteit en
materiedeskundigheid van de schooldirecteuren, de concern
controller en bestuurder waardoor het lastig om een gelijkwaardige
invloed van een ieder te waarborgen.
De beleidscommissie Financiën hanteert nu een werkwijze waarin veel
ruimte is voor inbreng, vragen en uitleg in de voorbereiding van het
beleid. Hierdoor gaat de beleidsontwikkeling soms langzamer dan
nodig lijkt maar niet langzamer dan nodig is.
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