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Doen wat werkt
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– Partner RONT
– Actieonderzoek, training en advies op:
–
–

Organisatie-overstijgend samenwerken
Rijker verantwoorden

– Interim bestuur en begeleiding van besturen en raden van toezicht
– Hoofddocent MILE (Master Innovation and leadership in Education) C-Lion
– Lid / Voorzitter RvT PCBO Apeldoorn (2006-2014)
– Kerkenraadsvoorzitter
–
–

Grote kerk Apeldoorn (2006 – 2014)
Algemene kerkenraad Apeldoorn (2015-2019)
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Rijker verantwoorden voor het onderwijs

 Anders verantwoorden, vernieuwend
verantwoorden, rijker verantwoorden
 Context gedreven werken
 Vernieuwd toezicht: aansluitend bij de
verantwoordelijkheid van het bestuur,
gericht op basiskwaliteit én ontwikkeling
 De staat van het onderwijs
 Zeven principes voor goed toezicht
 Referentiekader Rijker Verantwoorden
Onderwijs
 Uw eigen toezichtpraktijk
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A rising tide meets a perfect storm
Dominante wereldwijde onderwijshervormingsbeweging
 nadruk op standaardisatie
 focus op geletterdheid en rekenvaardigheid
 hogere inzetten op verantwoording
(Sahlberg 2007)

Paul F. Conway* and Rosaleen Murphy (2013)
A rising tide meets a perfect storm: new
accountabilities in teaching and teacher
Education in Ireland. Irish Educational Studies,
Vol. 32, No. 1, p11-36
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Rising tide
• Toegenomen druk van
buitenaf door de macht van
de ouders en de blik van de
overheid, beide op zoek
naar meer informatie dan
vroeger over het
schoolsysteem, met hoge
verwachtingen ervan.
• De druk van prestatiemeting waardoor
vergelijking van cijfers voor
alle partijen gemakkelijk
wordt en een dominante rol
krijgt.

Perfect storm
• Een economische crisis (2008).
• Een nationale toonzetting die
aandringt op hervorming in
overeenstemming met trendy
ideeën over New Public
Management.
• Een (Ierse) premier op
kruistocht.
• Actieve politieke druk vanuit
het bedrijfsleven in
combinatie met een enorme
reorganisatie van het
bureaucratische apparaat
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Rijker Verantwoorden
 Klassieke manieren van
verantwoorden doen geen
recht aan de
veelvoudigheid van de
praktijk
 Verantwoording sluit niet
goed aan bij de trots op
het vak
 Verantwoording levert
persverse prikkels
 Prestatie-indicatoren
helpen niet bij context
gedreven werken

7

Rijker verantwoorden

Rijker van vorm
2016

Rijker van inhoud
2018

Rijker in de relatie
2020
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Wat brengt rijker verantwoorden?

En hoe hebben we dit vertaald naar het onderwijs?
De maatschappelijk
relevante school

De presterende school

De lerende school
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RVS-rapport mei 2019
“De huidige
verantwoordingsstructuren in
de zorg voeden gevoelens van
onmacht en nutteloosheid.
Ook leveren ze geen bijdrage
aan betere zorg.
Om die reden moet de
verantwoordingspraktijk
drastisch op de schop.”
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Verantwoorden is ontzield geraakt
Prof. Jan Kremer
Verantwoorden zou in dienst
moeten zijn van
verantwoordelijkheid
Prof. Pauline Meurs

Deze rapportage levert een perspectiefwisseling
Dr. Erik Gerritsen
Context gedreven werken
Samen met patiënten / cliënten, hun netwerk en hun professionele
ondersteuner verantwoordelijkheid nemen voor de best denkbare
zorg en ondersteuning.
08-04-15
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Oud
Wie?

‘Van buiten naar binnen’

Nieuw
Initiatief primair bij
zorgorganisaties en zorgverleners

Waarover? Versmalling van waarden
(smalle focus)

Gedeelde principes en
verantwoorde opstelling

Waar?

Op afstand

Ingebed in de praktijk, op
verschillende niveaus

Wanneer?

Na afloop terugkijken

Onderdeel van het leerproces,
blik naar voren

Hoe?

Meten, vergelijken, beoordelen Gesprek o.b.v. verschillende
en openbaar maken
informatiebronnen
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Minister van Engelshoven
Verantwoordelijk voor de
Inspectie van het
onderwijs
We vernieuwen het
toezicht.
Daarin maken we
onderscheid tussen de
basiskwaliteit en de eigen
aspecten van kwaliteit.
Wat gaat goed, wat kan
beter, wat moet beter?

13

14

7

2-12-2020

De kern van het vernieuwde
toezicht
1. Aansluiten bij de
verantwoordelijkheid van het
bestuur
2. Waarborgen van de
basiskwaliteit
3. Verdere ontwikkeling
stimuleren
4. Eenduidig en op maat toezicht
houden
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Bestuur gericht toezicht
• Stelsel en context als
aangrijpingspunt voor het
toezicht
• Het toezicht is proportioneel
• De IvhO speelt actief in op
klachten en signalen
‘Onze visie op
onderwijskwaliteit staat in het
schoolplan.’
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Gaat in op kernfuncties van het onderwijs
•
•
•

•

allocatie (studenten opleiden voor een goede positie
op de arbeidsmarkt)
socialisatie (sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van leerlingen en studenten bevorderen)
selectie en gelijke kansen (leerlingen en studenten
selecteren en plaatsen in een passende
onderwijsomgeving, een passende schoolsoort of
passend opleidingsniveau)
kwalificatie (kennis en vaardigheden bijbrengen)
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Haarscheuren dreigen zich te verdiepen
o Leerlingen presteren minder goed op de kernvakken taal
en rekenen, de laaggeletterdheid neemt toe en we zien
grote verschillen in prestaties tussen scholen.
o Daarnaast krijgen sommige groepen leerlingen en
studenten niet de kans die ze verdienen, in het onderwijs
en op de arbeidsmarkt.
o We zien ook dat groepen leerlingen elkaar steeds minder
tegenkomen doordat de (sociaal-economische) segregatie
in het onderwijs groeit.
o En als er niets aan deze haarscheuren wordt gedaan,
verdiepen deze zich.
o Intussen loopt het tekort aan leraren en schoolleiders op.
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1. Legitimiteit en compliance
2. Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
3. Integriteit
4. Transparantie en openheid
5. Interne en externe
verbinding
6. Professionaliteit,
professionalisering en
lerend vermogen
7. Verantwoording
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Rijker kijken naar de inhoud
Referentiekader Rijker Verantwoorden Onderwijs
• De presterende school
• De lerende school
• De maatschappelijk relevante school
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Rijker kijken naar de inhoud
Referentiekader Rijker Verantwoorden Onderwijs
De presterende school

De lerende school

De maatschappelijk
relevante school

• Basiskwaliteit

• Onderwijs leerklimaat

• Relatie tot (lokale)
politiek

–
–
–
–

Allocatie
Socialisatie
Selectie en gelijke kansen
kwalificatie

• Excellentie
– Profiel
– Zichtbare kwaliteit
– Overdragen

• Bedrijfsvoering
–
–
–
–

Leerlingen
Personeel
Middelen
Financieel

– Autonomie
– Relatie
– Competentie

• Professioneel leerklimaat
– Verdieping
– Diversiteit
– Mobiliteit

• Organisatie ontwikkeling
– Analyse
– Visie
– Daadkracht

– Omgevingssensitiviteit
– Onderhoud netwerk
– Strategisch handelen

• Relatie tot lokale partners
– Informatiedeling
– Initiëren
– Borgen

• Relatie tot individuele
zorgsituaties
– Signaleren
– Adresseren
– Ondersteunen

22

11

2-12-2020

Rijker kijken naar de relatie
Verantwoordingskompas Governance in Onderwijs

vanuit toezicht

werkgever
strategisch

inhoudelijk

opgave

regie

praktijk

werknemer

vanuit onderwijs
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Resultaten van vragen aan deelnemers over verantwoorden en
toezicht
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Resultaten van vragen aan deelnemers over verantwoorden en
toezicht
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Resultaten van vragen aan deelnemers over verantwoorden en
toezicht
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Resultaten van vragen aan deelnemers over verantwoorden en
toezicht
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Dank voor uw aandacht!

Blog: een context-gedreven oriëntatie op toezicht vanuit rijker verantwoorden
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