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Besturen1 zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Opbrengstgericht besturen
betekent dat het bestuur zich in zijn beleid laat leiden door de uitkomsten van metingen (op
leerling-, groeps- en schoolniveau) en observatiegegevens en dat het bestuur werkt vanuit het
concept van opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en
doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties van alle leerlingen.

Hoe bestuurt u opbrengstgericht ?
Aan de hand van de kwaliteitskaart ‘Placemat Opbrengstgericht besturen’ kunnen besturen het
gesprek hierover voeren. Met de kwaliteitskaart ‘Scan Opbrengstgericht besturen’ kunt u nagaan
waar u staat en waar u naar toe wilt.
Besturen in het primair onderwijs verschillen in samenstelling, taakopvatting, verantwoordelijkheden en functies. Daar komt bij dat besturen op grond van recente wetgeving moeten gaan
zorgen voor een scheiding tussen bestuur en intern toezicht. In deze kwaliteitskaart passeren vier
bestuursmodellen de revue en beantwoorden wij de vraag wat opbrengstgericht besturen betekent
voor bestuurders en toezichthouders.
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Besturen verschillen

In de praktijk worden vier bestuurlijke modellen of varianten hierop
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zicht houden en het besturen zijn de taken van
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dagelijkse leiding. Overleg tussen beiden vindt regelmatig plaats. De relatie tussen bestuur en
directie is geregeld en vastgelegd in een managementstatuut. De verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het onderwijs ligt bij het bestuur. Door de samenwerking tussen het bestuur en de
directie is vaak onduidelijk wie aangesproken kan worden op kwaliteit en kwaliteitszorg.
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Wat betekent opbrengstgericht
werken voor de bestuurder?

Wat betekent opbrengstgericht
werken voor de toezichthouder?

• Hoge ambities
De bestuurder en zijn directeuren en scholen ontwikkelen de ambitie om het
onderwijs op een hoger niveau te krijgen. Goed onderwijs kan altijd beter. Dit
betekent dat:
• op strategisch niveau gezamenlijke ambitieuze doelen worden gesteld;
• op strategisch niveau per jaar speerpunten worden afgesproken;
• schoolplannen zijn afgestemd op de strategische doelstellingen en
speerpunten.

Ook de toezichthouder stelt hoge ambities voor wat betreft de
onderwijskwaliteit. Dit wordt zichtbaar in een toezichtkader en/of een
toezichtprotocol.
Het toezichtkader/toezichtprotocol
• bevat een operationalisering van wat wordt verstaan onder goed onderwijs
in de vorm van kwaliteits of prestatie-indicatoren;
• stelt OGW centraal;
• is ten minste dekkend voor het toezichtkader van de inspectie;
• bevat ten minste indicatoren OGW, opbrengst gericht leiderschap en
opbrengstgericht besturen;
• bevat ambitieuze normen waartegen de leerlingenresultaten kunnen worden
afgezet;
• bevat externe normen waartegen de leerlingresultaten kunnen worden
afgezet (benchmarking);
• strekt zich uit over alle domeinen van de organisatie: opbrengsten,
onderwijsleerprocessen, leerlingenzorg, personeel, financieel, materieel,
communicatie en kwaliteitszorg;
• voert het toezicht uit op basis van de resultaatgerichte verantwoordingsdocumenten van het bestuur.

• Planmatig sturen
Bestuurders die planmatig werken, gebruiken plannen, rapportages en
managementafspraken om te sturen, om het onderwijs te verbeteren en om
zorg te dragen voor verantwoording.
De bestuurder:
• beschikt over resultaten en analyses uit het leerlingvolgsysteem, voorzien van
interpretaties en vervolgactiviteiten ter verbetering of borging;
• beschikt over kengetallen van scholen die van belang zijn voor de continuïteit
en de kwaliteit van het onderwijs;
• heeft een kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van de leerlingenzorg en het
onderwijsleerproces jaarlijks in beeld te brengen;
• heeft met scholen afspraken hoe zij zich verantwoorden over hun prestaties;
• voert resultaatgerichte gesprekken met zijn directeuren aan de hand van de
leerlingenresultaten.
• Stimuleren en faciliteren
Een opbrengstgerichte bestuurder stimuleert zijn directeuren om het
onderwijskundig leiderschap opbrengstgericht vorm te geven in hun school.
De bestuurder:
• werkt aan een gemeenschappelijke focus op OGW;
• hanteert ambitieuze doelen en heeft aandacht voor afgesproken procedures;
• zorgt voor transparante en tijdige communicatie over doelen, plannen en
evaluatie;
• bevordert een opbrengstgerichte cultuur in de scholen;
• stimuleert uitwisseling, collegiale consultatie en netwerkvorming;
• zet middelen gericht in voor specifieke vragen, bijvoorbeeld een taal-,
rekenspecialist;
• realiseert zich dat directeuren verschillen in de mate waarin zij ondersteuning
nodig hebben.
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De Kwaliteitskaart Bestuursmodellen en opbrengstgericht besturen is samengesteld door Cor Hoffmans en Petra Heegsma van HenH en is een uitgave
van Projectbureau Kwaliteit. Voor vragen rond deze kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met Jos van der Pluijm, School aan Zet, e-mail
secretariaat@schoolaanzet.nl.
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