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1  Opzet, aanpak en resultaten
 
 
 
 
Het onderzoek Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs en de rol 
van het bovenschools management heeft als doel meer inzicht te geven in de be-
tekenis van interne en externe kwaliteitszorg voor schoolontwikkeling in het ba-
sisonderwijs. In het onderzoek worden interne kwaliteitszorg, schoolontwikke-
ling, externe verantwoording en de sturing van bovenschoolse managers daarbij 
in samenhang bestudeerd. 
 
Bij (interne) kwaliteitszorg in het onderwijs gaat het om het systematisch vaststel-
len van de eigen onderwijskwaliteit op verschillende niveaus. De verzamelde ge-
gevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om verantwoording af te leggen aan 
belanghebbenden. Daarnaast is het belangrijk dat een school de gegevens rappor-
teert en interpreteert in het licht van schoolverbetering, dus om zicht te krijgen op 
de gebieden waarop verdere ontwikkeling mogelijk of zelfs wenselijk is.  
Onderzoek naar zelfevaluatie en het gebruik van feedback laat zien dat scholen 
weliswaar allerlei instrumenten voor kwaliteitszorg gebruiken, maar dat de benut-
ting van kwaliteitszorggegevens voor interne schoolontwikkeling geenszins van-
zelfsprekend is. Scholen beschikken niet altijd over voldoende kennis en 
vaardigheden om de gegevens die met behulp van zelfevaluatie zijn verkregen te 
analyseren, te begrijpen en te vertalen naar concrete verbeteringsvoorstellen. Wat 
scholen doen aan kwaliteitszorg en welke instrumenten zij daarbij gebruiken is 
bekend, maar over de wijze waarop deze gegevens worden ingezet voor school-
ontwikkeling weten we nog maar weinig. 
Ook de wijze waarop veranderingen worden aangepakt kan bepalend zijn voor de 
mate waarin een organisatie succesvol is in het tot stand brengen van ontwikke-
lingen. Boonstra onderscheidt drie wijzen van aansturen van veranderingsproces-
sen: de ontwerpaanpak, de ontwikkelaanpak en het lerend vernieuwen. Eén van 
de doelstellingen van het onderzoek is na te gaan in hoeverre deze verschillende 
benaderingen in het onderwijs worden gehanteerd en wat daarvan het effect is op 
schoolontwikkeling. 
Externe ondersteuning blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor scholen om 
met succes van data-feedback te leren. Hierbij kan het bovenschools management 
een rol vervullen. Naar de visie van bovenschoolse managers op hun rol als lei-
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dinggevende en meer specifiek op hun rol in de aansturing van kwaliteitszorg en 
schoolontwikkeling was tot nu toe geen systematisch onderzoek gedaan. 
Een aandachtspunt vormt ten slotte het spanningsveld tussen interne en externe 
kwaliteitszorg. De vraag is in hoeverre de trend in het overheidsbeleid om de ver-
antwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit steeds sterker te leggen bij de scho-
len zelf, voor de scholen discrepanties met zich meebrengt tussen enerzijds 
aandacht voor interne processen van schoolontwikkeling en anderzijds de externe 
verantwoordingsplicht. Ook op dit punt is het relevant een beter beeld te krijgen 
van de rol van het bovenschools management. 
 
Er zijn twee deelstudies uitgevoerd. In de eerste deelstudie staan de rolopvatting 
en leiderschapspraktijken van de bovenschoolse managers centraal, plus de wijze 
waarop zij leidinggeven aan kwaliteitszorg en schoolontwikkeling van de scholen 
die onder hun verantwoordelijkheid vallen. De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Vanuit welke rolopvatting en via welke leiderschapspraktijken geven bo-
venschoolse managers leiding aan kwaliteitszorg?  

Dit is onderzocht middels een survey-onderzoek bij bovenschoolse managers. De 
bovenschoolse managers kregen uitspraken voorgelegd betreffende rolopvattin-
gen over het (bovenschools) leiderschap, leiderschapspraktijken van het boven-
schools management en de wijze waarop zij scholen ondersteunen bij 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling.  
 
De tweede deelstudie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de rol die kwaliteits-
zorg speelt in processen van schoolontwikkeling. Belangrijke vragen daarbij zijn: 
op welke manier doen scholen aan kwaliteitszorg, welke invloed heeft dat op hun 
schoolontwikkeling en hoe worden de veranderingsprocessen aangestuurd? In de-
ze deelstudie gaan we ook na in hoeverre ondersteuning door het schoolbestuur 
een rol speelt bij die schoolontwikkeling en/of bij de uitvoering van kwaliteits-
zorg. De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Op welke momenten en hoe heeft kwaliteitszorg betekenis voor de fase, 
inhoud, strategieën van schoolontwikkeling en op welke wijze is er spra-
ke van ondersteuning door de bovenschoolse manager? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn casestudies verricht op achttien scholen. 
Zowel de directie als enkele teamleden werden geïnterviewd aan de hand van een 
gespreksleidraad. Ook zijn relevante documenten -zoals schoolgidsen en inspec-
tierapporten- bestudeerd. 
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Deelstudie 1: survey bovenschoolse managers 
 
Onderzoeksaanpak  
In het survey-onderzoek zijn bovenschoolse managers benaderd via hun besturen. 
Alle besturen met PO-scholen hun onder beheer zijn aangeschreven. Er is een 
webenquête ontwikkeld die was bedoeld voor de bovenschoolse managers die 
vanuit de bovenschoolse directielaag eindverantwoordelijk waren voor drie of 
meer scholen. De enquête kent de volgende onderdelen: 
 achtergrondgegevens 
 rolopvattingen van bovenschoolse directies 
 leiderschapspraktijken van bovenschoolse directies 
 rol van bovenschoolse directie bij kwaliteitszorg. 

 
De rolopvattingen van bovenschoolse managers zijn uitgewerkt op basis van de 
theorie van Quinn (1988). Deze ontwikkelde het ‘concurrerende-waardenmodel’ 
om leiderschapsrollen en waargenomen effectiviteit van managers te beschrijven. 
Centraal daarbij staat de gedachte dat alle managers van organisaties geconfron-
teerd worden met vier eisen die voor de effectiviteit van de organisatie van belang 
zijn: betrokkenheid, innovatie, opbrengsten en efficiëntie. Elk vraagt om een ei-
gen type aansturing. Onderzoek wijst uit dat succesvolle managers een breed re-
pertoire uit deze rollen weten in te zetten. 
Voor het in kaart brengen van de leiderschapspraktijken van bovenschoolse ma-
nagers zijn op grond van theorievorming van onder andere Leithwood en Riehl 
(2001) vijf itemsets voor het meten van transformatief leiderschap (leidinggeven 
aan verandering) bewerkt, die samen drie dimensies van leiderschap bestrijken: 
richting geven, ontwikkelen van mensen en herontwerpen. 
De verzamelde data zijn beschreven aan de hand van frequentieverdelingen, ge-
middelden en kruistabellen. Er zijn verschillen en samenhangen berekend en ge-
toetst. Schaalconstructie heeft plaatsgevonden met behulp van factoranalyses en 
betrouwbaarheidsanalyses. 
 
Leiderschapsrollen en -praktijken 
De respondenten herkennen zich, zoals verwacht kan worden van leidinggeven-
den op dit niveau, inderdaad in een breed repertoire aan rollen en dus verschillen-
de sturingsperspectieven. Ruim 80% van de respondenten zegt alle rollen (en dus 
alle typen sturing) in meer of mindere mate belangrijk te vinden voor hun werk. 
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De rol als bestuurder/regisseur wordt in het algemeen het belangrijkst gevonden, 
gevolgd door de rol van stimulator/facilitator en de rol van innovator. 
De bovenschoolse managers zijn, waar het gaat over hun leiderschapspraktijk, 
van mening dat zij op alle vijf dimensies van transformatief leiderschap hoog sco-
ren. Geen van de leiderschapspraktijken springt er duidelijk uit en er blijkt een 
vrij sterke samenhang tussen de verschillende leiderschapspraktijken. 
 
Verondersteld wordt dat rolopvattingen en leiderschapspraktijken samenhangen 
met kenmerken van de bovenschoolse managers en de context waarbinnen zij 
werken. We hebben dat onderzocht voor: bestuursvorm, organisatie, denominatie, 
grootte van het bestuur (middelgroot en groot) en diversiteit van scholen die on-
der het bestuur vallen.  
Er blijken geen verschillen in rolopvattingen tussen de verschillende bestuurs-
vormen en denominatie. Rolopvattingen van bovenschoolse managers, met name 
ten aanzien van de mentor- en coördinatorrol, hangen wel samen met organisatie, 
grootte en diversiteit van het bestuur waarvan zij deel uitmaken. Hiërarchisch ge-
organiseerde directies hechten meer waarde aan de mentorrol dan collegiaal geor-
ganiseerde, bovenschoolse managers van organisaties die uitsluitend bestaan uit 
reguliere basisscholen hechten meer waarde aan de coördinatorrol dan boven-
schoolse managers van organisaties die meerdere schooltypen omvatten, en de 
grootte van de bovenschoolse organisatie hangt negatief samen met het belang dat 
wordt gehecht aan de rolopvattingen ‘coördinator’ en ‘mentor’. 
Leiderschapspraktijken hangen wel samen met denominatie (voor de ondersteu-
nende praktijk), en met bestuursvorm (bij modelleren en ondersteunen), en ook 
met grootte. Bovenschoolse managers van grote besturen hanteren in mindere ma-
te de leiderschapspraktijken modelleren en ondersteunen, dan die van kleine be-
sturen. Leiderschapspraktijken blijken niet samen te hangen met organisatie van 
het bovenschools management (collegiaal of hiërarchisch) en diversiteit.  
 
Leidinggeven aan kwaliteitszorg 
Het werken met een gestandaardiseerd format voor kwaliteitszorg binnen de 
scholen is bij ongeveer 80% van de respondenten al enige tijd dan wel sinds kort 
ingevoerd. Het gebruik van kwaliteitszorg voor bovenschoolse vergelijking en het 
archiveren van de kwaliteitszorggegevens van de scholen vindt bij iets meer dan 
de helft van de bovenschoolse managers plaats, zij het dat beide ontwikkelingen 
nog in de kinderschoenen staan.  
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Bespreking van de kwaliteitszorggegevens van individuele schooldirecteuren en 
de bovenschoolse directie vindt vaak systematisch plaats en soms incidenteel. Het 
collectief bespreken van die gegevens met alle directeuren die deel uitmaken van 
een stichting is minder gebruikelijk. Vrijwel alle bovenschoolse managers hebben 
overleg met de inspectie over kwaliteitszorg op hun scholen, incidenteel dan wel 
systematisch. Veelal staat in dat overleg ook de rol van de bovenschoolse directie 
bij kwaliteitszorg op de agenda.  
Ruim 80% van de bovenschoolse managers signaleert dat er sprake is of kan zijn 
van een spanningsveld tussen externe en interne kwaliteitszorg, i.e. het verant-
woordingsperspectief en het verbeteringsperspectief, of dat het zou kunnen ont-
staan. Het merendeel van hen is dan ook op zoek naar manieren om dit 
spanningsveld voor de scholen te verminderen.  
 
Analyse van de samenhang tussen de leiderschapspraktijken en de aandacht voor 
kwaliteitszorg laat zien dat hoe hoger de bovenschoolse managers scoren op elk 
van de leiderschapspraktijken, hoe meer aandacht zij besteden aan kwaliteitszorg 
op de scholen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  
De onderzochte kenmerken van het bestuur waarbinnen de bovenschoolse mana-
gers actief zijn -organisatie, bestuursvorm, denominatie, grootte en diversiteit- 
blijken niet samen te hangen met aandacht voor kwaliteitszorg. 
 
 
Deelstudie 2: casestudies basisscholen 
 
Onderzoeksaanpak casestudies 
De casestudies naar kwaliteitszorg en schoolontwikkeling hebben plaatsgevonden 
op achttien basisscholen. Bij de selectie van de scholen is gestreefd naar spreiding 
op twee kenmerken die mogelijk een relatie hebben met de stand van zaken op het 
gebied van kwaliteitszorg op een school: de grootte van het bestuur waartoe een 
school behoort en de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Verder is ge-
streefd naar zoveel mogelijk heterogeniteit in de onderzoeksgroep naar denomina-
tie, onderwijsvisie, onderwijstype en mate van urbanisatie. 
 
Er zijn semi-gestructureerde interviews gehouden op de scholen zelf, met de di-
rectie, en met enkele teamleden die goed op de hoogte zijn van de belangrijkste 
ontwikkelingen op de school en/of de uitvoering van de kwaliteitszorg. Ook heb-
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ben we gebruik gemaakt van gegevens uit schoolgidsen, jaarplannen en inspectie-
rapportages. De vragen die in de interviews centraal stonden, waren: 
• Is er sprake van kwaliteitszorg op de school en op welke wijze is deze geor-

ganiseerd? 
• Is er sprake van schoolontwikkeling en op welke wijze is deze georgani-

seerd? 
• Is er sprake van een relatie tussen de kwaliteitszorg en de schoolontwikkeling 

op de school? 
• Op welke wijze is er sprake van ondersteuning door de bovenschoolse mana-

ger/het schoolbestuur van de kwaliteitszorg (en/of schoolontwikkeling)? 
Verder is gevraagd hoe betrokkenen de veranderaanpak op hun school typeerden 
en naar hun visie op het eventuele spanningsveld tussen enerzijds externe verant-
woording en anderzijds interne monitoring van schoolverbeteringsprocessen. Tot 
slot zijn ook de ervaren opbrengsten van en de belemmerende en bevorderende 
factoren voor kwaliteitszorg besproken. 
De casestudies zijn uitgevoerd en geanalyseerd via een within- en cross-case ana-
lyse. Bij de analyse is zowel aandacht besteed aan de samenhang tussen kwali-
teitszorg en schoolverbetering per individuele school, als aan de overeenkomsten 
en verschillen tussen scholen die gerelateerd kunnen worden aan de grootte van 
het bestuur en/of de samenstelling van de leerlingenpopulatie. 
 
Leerlingenzorg 
Leerlingenzorg en schoolontwikkeling zijn de twee belangrijkste doelstellingen 
van kwaliteitszorg voor scholen. Er blijkt eigenlijk sprake van een drieslag: (1) 
kwaliteitszorg staat in dienst van de schoolontwikkeling, (2) schoolontwikkeling 
in dienst van (3) goede leerresultaten zowel op groepsniveau als op leerlingni-
veau. Bijna alle casestudiescholen doen aan kwaliteitszorg via het verzamelen van 
gegevens over de leerresultaten van de leerlingen met een leerlingvolgsysteem. 
Dat levert informatie over hoe het met een leerling gaat en daaruit kan vervolgens 
worden afgeleid in hoeverre aanpassing van het onderwijs voor die leerling nodig 
is: meer uitdaging, meer oefening, extra aandacht eventueel met hulp van een 
handelingsplan. Goede afstemming van het onderwijs op de individuele leerling 
vormt een eerste laag van de kwaliteit. 
 
Reflectie op onderwijskwaliteit op basis van leeropbrengsten 
Een volgende stap in het benutten van leerlinggegevens maken veel, maar niet al-
le casestudiescholen. Dat is het gebruiken van de gegevens uit het leerlingvolg-
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systeem om op groeps- en eventueel op schoolniveau af te leiden of bijstellingen 
van het onderwijs nodig zijn: zijn de methodes nog actueel, is de instructie en be-
geleiding van de leerlingen bij de verwerking van nieuwe leerstof op peil, hebben 
de leerkrachten de benodigde kwaliteiten? Ook deze gegevens vormen bouwste-
nen voor kwaliteitsverbetering.  
 
Reflectie op onderwijskwaliteit en -organisatie en de bijdrage daarvan aan 
schoolontwikkeling 
Nog een stap verder zijn scholen met een compleet en cyclisch systeem voor in-
terne kwaliteitszorg. Zij verzamelen op meerdere niveaus gegevens over hun on-
derwijskwaliteit, en vaak ook over de organisatie daarvan, informatie die kan 
bijdragen aan schoolontwikkeling. Scholen die werken met een compleet en cy-
clisch systeem van kwaliteitszorg blijken inderdaad vaker dan de andere scholen 
aan te geven dat vernieuwingen waaraan zij werken, voortkomen uit de kwali-
teitszorgcyclus zelf. Het gaat dan om schoolontwikkeling die vanuit de school 
zelf is geïnitieerd, met als regelmatig genoemd effect dat het draagvlak groot is en 
dat de betrokkenheid, het enthousiasme en de deskundigheid van de teamleden 
bevorderend zijn voor de vernieuwingen. Wanneer redenen voor schoolontwikke-
ling extern zijn aangedragen, krijgen de scholen vaker met problemen te maken.  
Naarmate de scholen verder zijn in de ontwikkeling van kwaliteitszorg zijn zij 
overigens ook enthousiaster over de opbrengsten daarvan: het geeft meer grip, 
structuur, betere onderlinge communicatie en meer betrokkenheid van iedereen. 
 
Veranderaanpak 
Op alle scholen komt de aanpak van de vernieuwingen het meest in de buurt van 
wat Boonstra een ontwikkelaanpak noemt. Deze veranderaanpak lijkt het meest 
geschikt voor het onderwijs. De scholen die al ver zijn in hun kwaliteitszorgsys-
teem lijken zich meer in de richting van lerend vernieuwen te ontwikkelen. We 
zien daar een meer actieve bijdrage van de teamleden aan ideeënvorming, ver-
antwoordelijkheid nemen voor de organisatie, en het binnenbrengen (en delen) 
van expertise. Verandering via dialoog, zo benoemt men deze aanpak. Een ont-
werpaanpak zagen we conform de typologie van Boonstra vooral op scholen waar 
sprake was van een crisissituatie.  
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Bovenschools management 
Vooral de grote schoolbesturen spelen een rol van betekenis bij schoolontwikke-
ling en kwaliteitszorg. Het gaat dan vooral om faciliteren: het aanreiken van mo-
dellen en netwerken, en het organiseren van scholing en expertise op allerlei 
gebied. Inhoudelijk ligt de verantwoordelijkheid veelal bij de scholen; zij maken 
de keuzes in onderwijsvisie en didactische benadering. Zowel de middelgrote als 
de grote besturen hebben daarnaast belangrijke invloed op de scholen via hun 
aandeel in het personeelsbeleid. Terwijl in het survey de bovenschoolse managers 
zichzelf zien als de bewakers van het kwaliteitszorgproces en als initiators en sti-
mulators van schoolontwikkeling, benadrukken in de casestudies zowel de direc-
teuren als de teamleden juist de belangrijke rol van de schooldirecteuren in dezen. 
 
De rol van de inspectie  
Scholen die een compleet en cyclisch intern systeem van kwaliteitszorg weten te 
organiseren voor de voortgang van hun schoolontwikkeling en de verbetering van 
de onderwijskwaliteit, lijken inderdaad minder afhankelijk te zijn van externe 
controle door de inspectie. Zij houden zichzelf van binnenuit 'bij de les'. Tegelijk 
speelt de blik over de schouder door de inspectie voor eigenlijk alle scholen nog 
steeds een heel belangrijke rol. Veel schoolleiders geven aan dat zij de inspectie 
beschouwen als een 'kritische vriend'.  
In de kwaliteitszorgsystemen die in gebruik zijn op de casestudiescholen, vinden 
we bovendien de inspectiecriteria voor het periodiek kwaliteitsonderzoek terug. 
Een cyclisch kwaliteitszorgsysteem zorgt volgens de scholen voor grip en grote 
lijnen in de vernieuwingen waaraan men werkt, en voor overzicht, structuur en 
duidelijkheid in de communicatie. Bovendien leidt een compleet en cyclisch kwa-
liteitszorgsysteem ertoe dat scholen zich op alle niveaus van het onderwijs verder 
ontwikkelen en professionaliseren. Wij beschouwen het stimuleren van kwali-
teitszorg dan ook als een belangrijke inspectietaak.  
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2 De twee deelstudies in samenhang 
 
 
 
 
De rol van het bovenschools management en de besturen in het leiding geven aan 
kwaliteitszorg stond centraal in het eerste deel van het onderzoek, het survey on-
der bovenschoolse managers. Ook in het tweede onderzoeksdeel, de casestudies, 
is gekeken naar de rol van het bovenschools management maar hier via het per-
spectief van de directeuren. De resultaten van beide studies leveren gezamenlijk 
stof voor enkele interessante conclusies. 
 
Formats 
Zo geeft 80% van de bovenschoolse managers in het survey aan dat zij werken 
met een gestandaardiseerd format voor kwaliteitszorg binnen de scholen met bij-
voorbeeld identieke instrumenten of in gezamenlijke afstemming. Datzelfde beeld 
zien we terug in de casestudies: scholen werken vrijwel allemaal met een extern 
ontwikkeld, gestandaardiseerd model voor kwaliteitszorg. Dat betekent alleen nog 
niet dat er op de scholen sprake is van een complete, cyclische aanpak van de 
kwaliteitszorg of van analyse op bovenschools niveau. Afstemming over de ge-
volgde aanpak tussen de scholen binnen hetzelfde bestuur speelt in de casestudies 
overigens voornamelijk bij de grote besturen en bij één middelgroot, openbaar 
bestuur (i.c. één van de Amsterdamse stadsdelen). 
 
Spanningsveld 
Verder is er sprake van overleg tussen de bovenschoolse managers en de inspectie 
over de kwaliteitszorg op de scholen. De bovenschoolse managers erkennen in 
groten getale (80%) daarbij dat er een spanningsveld zou kunnen ontstaat tussen 
het verantwoordingsperspectief dat centraal staat in het contact tussen de school 
en de inspectie, en het verbeteringsperspectief dat centraal staat bij interne kwali-
teitszorg gericht op schoolontwikkeling. Opvallend genoeg komt dit dilemma bij 
de directies van de casestudiescholen helemaal niet naar voren. Dat is wellicht 
verklaarbaar uit het feit dat de meeste scholen hun kwaliteitszorg inrichten op ba-
sis van een model dat al geënt is op de onderwerpen waarop de inspectie haar be-
oordeling ook richt. De normen van de inspectie lijken min of meer 
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'geïnternaliseerd'. Bovendien vervult de inspectie voor een aantal scholen meer de 
rol van critical friend dan van controleur, zo komt in de gesprekken naar voren. 
 
Afstand, betrokkenheid en rolopvattingen van het bovenschools management 
De bovenschoolse managers geven in het survey aan veel taken te vervullen. Het 
survey levert een 'top drie' op van rollen die het functioneren van het boven-
schoolse management beschrijven. De sterkste voorkeur van de bovenschoolse 
managers gaat uit naar een rol als bestuurder-regisseur zoals past binnen het ratio-
neel-doelmodel. De keuze voor deze rol valt samen met een sterke aandacht voor 
kwaliteitszorg. De tweede voorkeur van de bovenschoolse managers is de rol van 
stimulator-facilitator die past binnen het human-relations model, en de derde 
voorkeur is de rol van innovator in het open-systeemmodel. In deze laatste rol 
valt op dat men juist minder aandacht heeft voor kwaliteitszorg. Overigens is het 
meer overkoepelende resultaat dat bovenschoolse managers aangeven dat zij bij 
voorkeur al deze rollen combineren. 
Deze resultaten krijgen in de casestudies enige verdieping. Daar lijkt de verdeling 
als volgt. Bij de eenpitters bestaat de rol van het bovenschools management voor-
al uit het zich laten informeren, bij de middelgrote besturen komt voornamelijk de 
rol van bestuurder-regisseur naar voren. Zij houden zich bezig met personeelsbe-
leid en beheerszaken. De grote besturen doen dat eveneens, maar zij bieden daar-
naast ook scholen de mogelijkheid tot netwerken, uitwisselen van expertise of het 
gezamenlijk ontwerpen van instrumenten die ingezet kunnen worden voor 
schoolontwikkeling. Deze laatste rol past bij het human-relations model.  
Uit de casestudies komt naar voren dat in de praktijk het aantal rollen groter is 
naarmate het bestuur waaronder een school valt groter is; in het survey vonden we 
een dergelijk samenhang niet. De rol van bestuurder-regisseur -de eerste voorkeur 
van de bovenschoolse managers in het survey- is zowel herkenbaar bij de grote 
als bij de middelgrote besturen. De rol van stimulator-facilitator- de tweede voor-
keur van de bovenschoolse managers in het survey- wordt volgens de scholen 
vervuld door de grote besturen, naast de rol van bestuurder-regisseur. Overigens 
lijken ook schoolleiders zelf deze tweede rol op zich te nemen. De rol van de di-
recties wordt door de teamleden vaak beschreven in termen als 'procesbewaker, 
aanjager, voortrekker, initiator en stimulator'.  
De derde rol in de voorkeurslijst van de bovenschoolse managers, die van innova-
tor, blijkt in de gesprekken met de scholen in sterke mate gelegd te worden bij de 
directies. Zij zijn het die het meest het voortouw nemen in de ontwikkeling van  
onderwijsvisie en -inhoud en bij het realiseren van kwaliteitszorg en innovaties. 
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Reflectie op het eigen onderzoek 
Tot slot plaatsen we enkele kanttekeningen bij het verrichte onderzoek. In het 
survey zijn alleen grote en middelgrote besturen benaderd. Dit is gedaan vanuit de 
opvatting dat bij een- en tweepitters geen sprake is van bovenschoolse managers 
in bedoelde zin zodat het onderzoeken van de rol van het bovenschools niveau bij 
kwaliteitszorg niet zinvol is. Het is de vraag of dit een juiste keuze is geweest; er 
is dan misschien geen bovenschools manager, maar er is wel een bovenschools 
niveau dat bovenschoolse managementtaken of –rollen vervult. In de casestudies, 
waar het accent lag op de relatie tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling zijn 
een- en tweepitters wel onderzocht. De case-beschrijvingen geven ook een beeld 
van de relatie tussen het bovenschools niveau en de scholen op het gebied van 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling en maken zichtbaar dat op dit terrein bij de-
ze groep scholen andere mechanismen werkzaam zijn en andere problemen spe-
len. Omdat nog altijd een aanzienlijk deel van de PO-scholen als  één- en 
tweepitter fungeert (In het onderzoek van Karsten, e.a. 2000, bedroeg dit onge-
veer de helft van de besturen), zou het interessant zijn om ook bij dit type scholen 
grootschaliger zicht te krijgen op de relatie tussen school en bovenschools niveau 
op het gebied van kwaliteitszorg.   
  
In het survey is bij bovenschoolse managers in kaart gebracht welk belang zij 
hechten aan verschillende  leiderschapsrollen en leiderschapspraktijken. Volgens 
de theorie zouden goede managers een breed scala aan rollen en praktijken moe-
ten kunnen uitoefenen. De antwoorden van de bovenschoolse managers laten zien 
dat zij dat in hun eigen ogen ook doen. Het is mogelijk dat zij zich ervan bewust 
zijn dat zij dat ook zouden moeten doen en dat sociale wenselijkheid een rol heeft 
gespeeld in de zelfrapportages. Een andere verklaring voor het feit dat de ant-
woorden weinig differentiëren, zou kunnen zijn dat het uitoefenen van leider-
schapsrollen en praktijken in de gebruikte vragenlijst niet is gekoppeld aan 
concrete beleidscontexten of –vraagstukken. Zowel leiderschapspraktijken als rol-
len zijn situationeel bepaald; de manier waarop leidinggevenden sturing geven, 
hangt samen met de context, en met de aard van de beoogde beleidsontwikkeling. 
Wanneer in de cases niet alleen de schooldirecteur maar ook het bovenschools ni-
veau was bevraagd naar de manier waarop het bovenschools niveau leiding geeft 
aan kwaliteitszorg en schoolontwikkeling hadden we meer greep kunnen krijgen 
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op beide problemen, zowel de sociale wenselijkheid als de situationele bepaald-
heid van leiderschapsgedrag.   
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
• De casestudies maken duidelijk dat er door scholen een sterke samenhang 

wordt ervaren tussen enerzijds kwaliteitszorg en anderzijds schoolontwikke-
ling. Op die scholen waar men vergevorderd is met een brede, systematische 
en cyclische aanpak van de kwaliteitszorg, lijkt een ontwikkeling gaande rich-
ting lerend vernieuwen als veranderingsaanpak. Daarin speelt mogelijk een 
rol dat er voor alle betrokkenen meer structuur, lijn en samenhang wordt her-
kend. Er is in sterkere mate dan op andere scholen sprake van een dialoog tus-
sen management en team waarin innovaties ingebracht kunnen worden vanuit 
alle geledingen. Dat maakt het bijvoorbeeld voor teamleden relevanter hun 
deskundigheid verder te ontwikkelen, een actieve rol te vervullen in het ver-
beteren van de kwaliteit van het onderwijs en medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor het schoolbeleid.  

Bij deze conclusie past de aanbeveling om de aandacht voor het ontwikkelen van 
een cyclisch proces van kwaliteitszorg op scholen verder te stimuleren en onder-
steunen. Belangrijke voorwaarde daarvoor lijkt het bevorderen van de competen-
tie bij schoolleiders in onderzoeksmatig leidinggeven en het benutten van data 
voor het evalueren en bijsturen van hun beleid, en/of de mogelijkheid om externe 
deskundigheid daarbij in te huren. Het bovenschools niveau kan hier een stimule-
rende en ondersteunende rol vervullen. 
 
• Eveneens uit de casestudies komt naar voren dat een goed systeem van kwali-

teitszorg leidt tot meer samenhang binnen de school. Keuzes op verschillende 
beleidsterreinen, zoals visieontwikkeling, aanschaf en implementatie van 
nieuwe methodes, en professionaliserings- en personeelsbeleid worden beter 
op elkaar afgestemd. 

Ook deze conclusie steunt een aanbeveling om blijvend aandacht te besteden aan 
het bevorderen van interne kwaliteitszorg, gerelateerd aan schoolontwikkeling, in 
het onderwijs. 
 
• Uitwisseling van kwaliteitszorggegevens tussen scholen onderling, bijvoor-

beeld binnen het eigen schoolbestuur, gebeurt momenteel nog weinig. Het 
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bovenschools management zou daarin een meer actieve rol kunnen vervullen. 
Momenteel lijkt het bovenschools management zich nog vooral te richten op 
het ontwikkelen en implementeren van een gestandaardiseerd format voor 
kwaliteitszorg en met het opstarten van bovenschoolse vergelijkingen. Er zijn 
in de casestudies niet echt veel scholen die hun bestuur of het bovenschools 
management noemen als bevorderende factor voor schoolontwikkeling of 
kwaliteitszorg. Vooral een te sterke nadruk op alleen de leerlingresultaten ge-
combineerd met weinig oog voor de inspanningen van het team, of langzame 
molens als het gaat om de toekenning van financiële middelen en het inspelen 
op groei van het aantal leerlingen, roepen frustratie op. 

Een derde aanbeveling die wij op grond van ons onderzoek zouden willen doen, 
richt zich op het bovenschools management. Ook daar kan gewerkt worden aan 
verdere ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van (ondersteuning van 
kwaliteitszorg) op scholen. Het gaat dan over bijvoorbeeld het bevorderen van 
een vruchtbare uitwisseling tussen de scholen (of schoolleiders) binnen het eigen 
bestuur over instrumentaria, analyse en interpretatie van data, organisatie van 
teambetrokkenheid en -dialoog, en uiteindelijk ook van een onderbouwde verge-
lijking van bereikte resultaten van de verschillende scholen die kan bijdragen aan 
verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. 
 
• Een rol als critical friend, ofwel van het bovenschools management zelf, of-

wel georganiseerd op bovenschools niveau via het inhuren van deskundigen 
van buitenaf of het stimuleren van uitwisseling met collegascholen, is van be-
lang als ondersteuning van de directies. Ook zij moeten hun deskundigheid en 
visie kunnen ontwikkelen en hun keuzes of twijfels kunnen delen. De direc-
ties zelf vervullen vervolgens ten opzichte van hun teamleden een belangrijke 
rol als aanjager van vernieuwingsprocessen, als inspirator en aandrager van 
nieuwe ideeën en als mentor voor persoonlijke ontwikkeling. 

Ten vierde is het wenselijk dat het bovenschools management een rol als critical 
friend of sparring partner voor de directies van hun scholen bij het nadenken 
over schoolontwikkeling vervult. Dat vraagt om zowel kennis van wat er op de ei-
gen scholen allemaal speelt, als om actuele deskundigheid op het gebied van on-
derwijsbeleid en -onderzoek, gecombineerd met een open-kritische houding. 
 
• De voornemens om de inspectie vooral in te zetten op die scholen die zwak 

presteren, vinden geen grond in de uitgevoerde studie. Scholen spannen zich 
in om te komen tot goede resultaten van hun leerlingen, een goede onderwijs-
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kwaliteit en een sterke organisatie. De waardering van de inspectie daarvoor, 
het deskundige oordeel, ook als het goed gaat, levert een belangrijk aandeel in 
de motivatie om de inspanningen voort te zetten en uit te bouwen. Momenteel 
ervaren scholen weinig spanning tussen enerzijds hun interne kwaliteitszorg 
gericht op schoolverbetering, en anderzijds de externe verantwoording. Wan-
neer de inspectie alleen langskomt als het slecht gaat, zal die discrepantie ech-
ter groter worden, en de betrouwbaarheid van de externe verantwoordingen 
mogelijk afnemen. 

Onze aanbeveling is om de inspectie in staat te blijven stellen ook de goede scho-
len te steunen in hun verdere ontwikkeling. Een slechte beoordeling door de in-
spectie inspireert scholen veelal tot het inzetten van grote verbeteringstrajecten, 
een goed inspectierapport zorgt voor de energie om de inspanningen die daarbij 
horen, ook op de langere termijn vol te houden. 
 
• In het uitgevoerde onderzoek is duidelijk geworden wat bovenschoolse bestu-

ren belangrijk vinden, maar nog niet zozeer wat zij feitelijk doen (op het ge-
bied van kwaliteitszorg). Het was niet mogelijk rechtstreeks verbanden te 
zoeken tussen enerzijds de rolopvattingen en leiderschapspraktijken van het 
bovenschools management, en anderzijds het perspectief van de schoolleiders 
op de aanpak van het eigen bestuur. Verder onderzoek daarnaar lijkt echter 
zinvol, met name om in beeld te brengen wat volgens scholen, besturen en 
overheid een wenselijke rol- en taakverdeling is en welke deskundigheden 
daarvoor nodig zijn, en in welke mate het bovenschools management daaraan 
kan voldoen, ook als het gaat om eenpitsbesturen. 

Onze laatste aanbeveling is daarom een aanbeveling voor verder onderzoek naar 
wensen en behoeften van scholen en het bovenschools management als het gaat 
om samenwerking in het licht van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling.  
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