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1. Werken aan kwaliteit binnen een professionele cultuur 

 

Het is belangrijk om een gedragen visie en een missie te hebben, die zich vertalen in 

doelen en het bereiken van beoogde prestaties en resultaten. Bij voorkeur zijn dat 

ambitieuze doelen die de basis zijn voor te formuleren uitdagingen en daaraan 

gekoppelde acties om die te realiseren. 

Dat lukt als er sprake is van een professionele cultuur met een team van 

medewerkers dat zich aan die visie en doelen collectief en individueel committeert. 

Een team van medewerkers dat opereert op basis van vertrouwen en samenwerkt. 

Vertrouwen en samenwerken lukt als gewerkt wordt op basis van afspraken, elkaar 

steunen, elkaar bevragen en aanspreken.   

Tevens is van belang dat de voortgang van het werk bewaakt wordt. Door reflectie, 

evaluatie en feedback dient te worden nagegaan of beoogde resultaten ook 

daadwerkelijk behaald worden. Waar dat (nog) niet zo is, moet de bereidheid 

getoond worden mee te werken aan verbeter- en versterkingsacties. Dat vraagt van 

ieder een innovatieve houding van nieuwsgierig over eigen grenzen kijken, benieuwd 

zijn naar ideeën en wellicht verrassende alternatieven, bereidheid om zich verder te 

bekwamen en de professionele bagage uit te breiden. 

Om te proeven of al die activiteiten en processen adequaat en naar wens verlopen is 

kwaliteitszorg nodig, te definiëren als: zicht houden op, waarborgen van en waar 

nodig verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het 

woord, systematisch en smart uit te voeren. 

Daarvoor is een reeks van instrumenten en middelen voorhanden. Soms cijfermatig 

en hard meetbaar op basis van toetsing, al dan niet voorzien van benchmark-

gegevens. Soms meer gevoelsmatig merkbaar op basis van peilingen en 

gesprekken. Beide middelen zijn bruikbaar en nuttig en kunnen elkaar aanvullen. 

In dit kwaliteitsbeleidsplan laat Gymnasium Novum zien hoe zij die kwaliteitszorg 

gestalte geeft. 
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2. Kwaliteit via het toezicht door de inspectie 

 

Vanaf augustus 2017 werkt de inspectie met een nieuw toezichtskader. In de 

woorden van een hoofdinspecteur zelf: “We zoeken naar een nieuwe balans tussen 

oordelen en stimuleren. Stimuleren krijgt een zwaardere rol.” Natuurlijk wordt er nog, 

mede op basis van landelijke cijfers, gecontroleerd of een school met de 

ontwikkeling en resultaten van leerlingen voldoet of dat er sprake kan zijn van 

kwaliteitsrisico’s. Meer dan voorheen wil de inspectie echter kunnen proeven of 

schoolleiding en het team een duurzame verbetercultuur creëren, hun 

professionaliteit (willen) versterken en zo de onderwijskwaliteit als geheel op een 

hoger plan brengen. Dat doet de inspectie door de school uit te nodigen een 

zelfevaluatie te presenteren over de eigen visie en ambitie en hoe zij die vertaalt in 

haar onderwijspraktijk. Na het eigen inspectie-onderzoek voert de inspectie dan 

feedback-gesprekken om de school een spiegel voor te houden. 

Behalve de jaarlijkse controle op de in-, door- en uitstroomgetallen en de 

examenresultaten houdt dit in, dat de inspectie in een 4 jaars-onderzoek vooral de 

kwaliteit hoog op de agenda zet. 

Accenten zijn dan: is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er 

gestuurd op de eventuele verbetering, is er sprake van een professionele 

kwaliteitscultuur, en voert de school actieve communicatie over de eigen prestaties. 

Vijf kwaliteitsgebieden zijn de basis voor het waarderingskader dat de inspectie 

hanteert: Onderwijsproces, Onderwijsresultaten, Schoolklimaat, 

Kwaliteitszorg/Ambitie en Financiën. 

Daarmee wil zij antwoord op drie elementaire vragen: krijgen de leerlingen goed les 

(proces), leren ze genoeg (resultaten), zijn ze veilig (klimaat). De overige twee 

gebieden ziet de inspectie als voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de 

kwaliteit. De inspectie ziet het geheel van de prestaties op deze vijf gebieden als de 

onderwijskwaliteit van de school. 

Om die vijf kwaliteitsgebieden te kunnen beoordelen, hanteert de inspectie 19 

standaarden met criteria. Binnen dit waarderingskader kijkt de inspectie via drie 

invalshoeken naar de kwaliteitsaanpak van scholen: 

- de kwaliteitscultuur: toont de school een houding van voortdurend samen 

professioneel willen verbeteren? 

- de kwaliteitszorg: hanteert de school toetsbare doelen, analyseert en evalueert zij 

regelmatig? 

- de kwaliteitsverantwoording: organiseert de school tegenspraak door overleg met 

geledingen en doet zij verslag van haar kwaliteitsbevindingen? 
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3. Structurele inzet van kwaliteitsmiddelen en -instrumenten. 

 

Standaard gebruikt Gymnasium Novum de volgende middelen en instrumenten om 

inzicht in de kwaliteit van het eigen geleverde werk te krijgen en een dekkend  

antwoord te kunnen geven op de kwaliteitsgebieden van de inspectie: 

 

Kwaliteitscultuur 

 

Schoolbrede sterkte/zwakte analyse als basis voor een nieuw schoolplan. 

Het team heeft in januari 2018 na het eerste decennium van de school de 

aandachtsgebieden visie/missie, aanbod, didactiek, begeleiding, personeel en 

professionele cultuur grondig geëvalueerd, becommentarieerd en besproken. Dit 

heeft geleid tot een kwaliteitsanalyse met aanbevelingen voor een plan van aanpak 

voor het schooljaar 2018-2019.   

 

In 2018-2019 starten een denktank (herijking visie, aanbod, didactiek, roosters, 

lesduur, jaarorganisatie) en een reeks werkgroepen, die op hun deelterrein moeten 

zorgen voor meer samenhang/afstemming van op zichzelf staande activiteiten. De 

uitkomsten van deze kwaliteitsanalyse zijn de basis voor kwalitatieve korte termijn-

verbeteringen (effectief leren, leerlijn van vaardigheden, zorghulp leerlingen) en 

(mogelijk ingrijpende) innovatie van het aanbod en jaarorganisatie. Op die manier 

wordt het fundament gelegd voor een nieuw schoolplan in 2020-2025. 

 

Organisatiestructuur met regie en aansturing (vanaf het schooljaar 2018 – 2019). 

De nieuwe organisatiestructuur moet leiden tot meer verantwoordelijkheden lager in 

de organisatie. De schoolleiding bestaat nu uit 5 personen, waardoor de aansturing 

van teams en verantwoordelijkheid voor beleidsonderdelen beter verdeeld is en de 

gelegenheid ontstaat dat er meer regie en sturing en aandacht aan medewerkers 

gegeven kan worden. Tevens hebben voorzitters van vaksecties een grotere rol 

gekregen in het verantwoordelijk zijn voor het opbrengstgericht werken met 

betrekking tot resultaten-analyses. 

 

Openstaan voor de blik van  anderen / Collegiale visitatie 

Binnen de Semper Movens groep vindt inmiddels de derde ronde collegiale visitaties 

plaats in de periode 2018 – 2022. Onze school heeft als eerste de nieuwe opzet 

(inclusief nieuwe onafhankelijke externe voorzitter en secretaris) gehanteerd met 

een zelfevaluatie over het project differentiatie. Die visitatie leidde tot de aanbeveling 

om niet alleen de focus op differentiatie te leggen, waardoor het als een opgelegde 

mal kan gaan knellen, maar de didactische kwaliteitsverbetering vooral te zoeken in 

het accent op effectieve onderwijsleersituaties (hoogwaardige instructie, zinvolle 

opdrachten, attractieve lessen, toetsing, klasmanagement). Vaksecties kunnen dan 

maatwerk leveren waar nodig. 
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Kwaliteitszorg 

 

Opbrengstgericht werken (OGW) en resultatenanalyse door vaksecties 

Naast de analyse van de examens door middel van Wolf, DUO en de inspectie-info  

worden met behulp van het programma Cum Laude door secties resultatenanalyses 

uitgevoerd in alle leerjaren. Deze analyses worden in de secties en met de 

schoolleiding besproken, en waar nodig wordt een verbeterplan opgesteld. 

 

Ontwikkelplannen vaksecties 

Jaarlijks stellen secties een plan op waarin zij aangeven op welke aspecten in welk 

leerjaar extra inspanning geleverd gaat worden. De schoolleiding voert jaarlijks een 

gesprek met de sectie over het werk van de sectie, het ontwikkelplan, de OGW info 

en tevredenheidsscores.                                                                       

 

Begeleiding, doorstroom en determinatie 

Op basis van resultaatgegevens van leerlingen ontvangen ouders en leerlingen 

halverwege het jaar signaalbrieven als blijkt dat de ontwikkeling niet naar wens 

verloopt. Ten behoeve van rapportvergaderingen leveren docenten en mentoren 

digitaal informatie aan over de ontwikkeling van leerlingen. Deze info vormt samen 

met de cijferresultaten de basis voor de rapportbesprekingen. Waar nodig worden 

voor leerlingen bij wie die ontwikkeling niet volgens verwachting verloopt in overleg 

met de zorgcoördinator handelingsplannen opgesteld. Ten behoeve van de 

determinatie van leerjaar 3 naar 4 zijn, in relatie tot profiel- en extra vakkenkeuze, 

door de secties criteria opgesteld, die leiden tot een advies. 

 

Professioneel personeel 

Gewerkt wordt met een gesprekscyclus van personeelsgesprekken op basis van 

lesobservaties, sectie-info, leerlingresultaten en tevredenheidsscores. 

Nieuwe docenten en docenten-in-opleiding worden begeleid door Bossen, die ook 

afstemmen met de desbetreffende lerarenopleidingen. Over de ontwikkeling van 

deze groep docenten en zittende docenten met begeleiding worden functionerings- 

en beoordelingsgesprekken gevoerd. 

Elk jaar wordt een scholingsplan opgesteld met aandacht voor 3 categorieën: eigen 

wensen van individuele medewerkers, scholing ten behoeve van niet lesgevende 

taken en scholing ten behoeve van schoolbrede prioriteiten.  De schoolleiding brengt 

actief bepaalde scholingen onder de aandacht van het personeel en teamleden 

komen zelf met verzoeken. 

  

 Kwaliteitsverantwoording 

 

Communicatie met leerlingen 

Leerlingen kunnen zitting nemen in de schoolbrede leerlingenraad of in een 

klankbordgroep per leerjaar. In beide organen voeren schoolleiding en leerlingen 

gesprekken over de gang van zaken binnen de school en wordt met de 

leerlingenraad de opzet en uitslag van tevredenheidsonderzoeken besproken. 
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Aandachtspunten, kritiek en ideeën komen daarna op de agenda van de 

schoolleiding. 

 

Communicatie met ouders 

Er is een ouderraad, die als klankbord fungeert voor de schoolleiding over het reilen 

en zeilen van de school en (on)gevraagd adviezen geeft over zich voordoende 

ontwikkelingen. De agenda wordt in onderling overleg opgesteld. Samen met de 

schoolleiding maakt zij een opzet van de oudertevredenheidspeiling, waarna de 

uitslag besproken wordt. 

 

Tevredenheidspeilingen 

De school meet systematisch de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel 

door deelname aan enquêtes van Kwaliteitsscholen.nl  Het betreft de volgende 

peilingen: 

- individuele leraren door leerlingen 1x per jaar; 

- leerlingen en ouders van brugklassers, 3e en een ander leerjaar: 1 x per jaar of 1x 

per 2 jaar; 

- personeelstevredenheid: 1x per 2 jaar. 

De uitkomsten worden teruggekoppeld aan de geledingen en met hen besproken. 

Gesignaleerde verbeterpunten dienen omgezet te worden in een plan van aanpak. 

 

Horizontale verantwoording 

De examenresultaten, de doorstroomgegevens, de tevredenheidsuitkomsten, info 

over het beleid en de bedrijfsvoering, gebaseerd op bestanden van DUO, inspectie 

en van de school zelf worden op de eigen website en op de website 

‘scholenopdekaart.nl’ geplaatst. 
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4. De kwaliteitsaccenten in het schooljaar 2018-2019 

 

Hoewel de school een reeks kwaliteitsinstrumenten inzet om inzicht te krijgen in de 

geleverde kwaliteit en daarover verantwoording af te leggen, kan er nog een slag 

gemaakt worden in het gebruik van die instrumenten en vooral met de uitkomsten 

daarvan. 

 

Essentiële verbeteringen in de kwaliteitszorg hebben betrekking op: 

-de planning van afspraken en bijeenkomsten tussen schoolleiding en (groepen) 

medewerkers nakomen en uitvoeren; 

- afstemming / samenhang brengen in de uitkomst van de verschillende 

instrumenten;  

- de uitkomsten voorzien van actieplannen (smart geformuleerd); 

- regie voeren op de uitvoering van die actieplannen; 

- alert zijn op nieuwe beschikbaar komende kwaliteitsinstrumenten om te komen tot 

versterking van diagnose, analyse en verbetering van effectiviteit van leerprocessen 

en leerrendement en professioneel gedrag. 

  

Voor het schooljaar 2018-2019 betekent dit het volgende: 

- De denktank levert, inclusief een draagvlakproces met geledingen, een rapportage 

met een (al dan niet beperkte of grotere) herijking van de visie, het aanbod en het 

didactisch leerproces, gevolgd door een invoeringstraject. 

- De werkgroepen didactiek, vaardigheden, zorg/begeleiding en begaafdheid gaan 

aan de slag op basis van een gericht werkplan, waarbij zij rekening houden met 

behoeften/wensen van docenten en vaksecties, bijvoorbeeld in relatie tot 

resultatenanalyses, ontwikkelplannen en scholingsbehoeften van medewerkers. 

Onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding wordt bekeken welke afstemming 

en samenhang deze werkplannen hebben of behoeven. Deze trajecten worden met 

de betrokken geledingen /organen besproken, mede vanuit het behouden van 

draagvlak en het creëren van overzicht. 

 

Nieuwe organisatiestructuur 

De nieuwe schoolleiding informeert het team vóór de start van het schooljaar hoe de 

taakverdeling is inzake aansturing van medewerkers en beleidsgebieden. Zij toont 

regievoering en aansturing door de implementatie van de denktank en werkgroepen 

middels agendering en bewaking van de voortgang. Met betrekking tot de aansturing 

van medewerkers organiseert zij een tijdige planning van de gesprekscyclus en zorgt 

voor regelmatige (in)formele aandacht aan het personeel. Tevens vertoont zij 

voorbeeldgedrag in het uitdragen van de professionele cultuur middels een 

luisterende, feedback gevende, aansprekende, waarderende en waar nodig 

confronterende houding. 

 

OGW en ontwikkelplannen vaksecties 

Aan het begin van het schooljaar leveren vaksecties, na scholing in en met behulp 

van Cum Laude, een analyse van examen- en leerjaarresultaten. Het daarna op te 
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stellen ontwikkelplan wordt mede gebaseerd op de analyse én legt bij voorkeur 

verbanden met de informatie uit de sterkte/zwakte –analyse van januari 2018, de 

collegiale visitatie van maart 2018 en de tevredenheidspeilingen van mei 2018. De 

uitvoering van de ontwikkelplannen kan worden ondersteund door de werkgroepen 

en de voortgang wordt gevolgd door de verantwoordelijke leidinggevenden. 

Wenselijk is om, met het oog op draagvlak en overzicht, over de inhoud en 

voortgang met geledingen te communiceren. 

De analyse van de jaarlijkse leerresultaten wordt uitgebreid door de vaksecties ook 

per periode zo’n analyse te laten maken. Het is zinnig om hierbij streefcijfers te 

hanteren m.b.t. gemiddelde toetscijfers, percentage onvoldoendes en maximaal 

verschil tussen hoogste en laagste cijfer. Waar nodig worden, naast of in relatie met 

het ontwikkelplan, interventies opgesteld. 

 

Begeleiding, doorstroming en determinatie 

De voorbereiding op de leerling- en rapportvergaderingen wordt gecontinueerd, 

waarbij de digitaal aan te leveren informatie wordt gerubriceerd in: zorgsignaal, 

hulpvraag leerling, actie leerling en actie docent, zodat na de besprekingen een 

smart geformuleerd actieplan uitgevoerd kan worden. 

De determinatie-adviezen worden stringenter onderbouwd door het gebruik van het 

criteria-overzicht per vak. Dat leidt tot een betere inhoudelijke onderbouwing van het 

advies, wat in een aantal gevallen krachtiger gecommuniceerd mag worden. 

 

Professioneel personeel 

De opzet van de gesprekscyclus en de begeleiding van nieuw personeel wordt 

gecontinueerd. Doel is om elk jaar tenminste een les te observeren en een 

personeelsgesprek te voeren met alle docenten. Ook met de leden van het OOP zal 

jaarlijks een personeelsgesprek gevoerd worden. De schoolleiding zal bij de 

lesobservaties gebruik maken van een digitale observatietool (de zogenaamde  

DOT). Collegiale intervisie en lesobservaties onder docenten zak worden 

gestimuleerd. Daarnaast wordt gestart met een oriëntatie op de bruikbaarheid van 

het instrument BOOT. Dit instrument bewerkstelligt dat de medewerker zelf eigenaar 

wordt van de eigen professionele ontwikkeling. 

 

Communicatie met leerlingen en ouders 

De wijze van communiceren met leerlingen- en ouderraad en klankbordgroepen 

wordt gecontinueerd. Wel is het van belang dat bovenvermelde inspanningen om de 

kwaliteit van het werk te verhogen nadrukkelijk een plek krijgen op de agenda’s van 

deze overlegorganen. 

 

Tevredenheidspeilingen en horizontale verantwoording 

De opzet van het werken met tevredenheidsenquêtes wordt gecontinueerd. Bekeken 

moet worden of de vragenlijsten in relatie tot bovenvermelde kwaliteitsinspanningen 

aanpassingen behoeven. De uitslag van de peilingen dient, ten behoeve van 

mogelijke aanpassing, gekoppeld te worden aan de relevante bovenvermelde 

inspanningsacties. 
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 Bijlage: overzicht kwaliteitsacties  2018 -2019 

 

Tevredenheidsenquêtes: 

- leerlingen, 1e, 3e, 4e klas, 6e klas  april 2019   

- ouders       april 2019   

- personeel      februari 2019 (2-jaarlijks) 

 

Docent door leerling: 

- docenten      november 2018 

- mentoren      mei 2019 

- tutoren      juni  2019 

 

Resultaten: 

- WOLF-analyse 2017-18    juni / september 2018 

- examenresultaten 2018 (DUO)   september 2018 

- cijfers per periode door secties   na elke periode 

- doorstroomcijfers OB en BB   na periode 3 en 4 

- preview onderwijsresultaten    mei 2019 

 

Pasfotogesprek met CvB: 

- 2 x per jaar pasfotogesprek met College van Bestuur van Spinoza 

 

Secties: 

- 1 x per jaar overleg met elke sectie 

- 2 x per jaar gesprek direct leidinggevende met sectieleider 

- 3 x per jaar overleg sectieleiders en schoolleiding 

 

Lesbezoek en personeelsgesprekken: 

- 1 x per jaar lesbezoek en personeelsgesprek bij zittende docenten 

- beoordelingstraject beginnende docenten (lesbezoeken: sectieleider en leden van 

de schoolleiding) 

- BOS-traject voor beginnende docenten gedurende 1e en 2e jaar 

- stimuleren van collegiale intervisie 

 

 

Overige acties: 

- Inspectie: naast jaarlijkse controle op de onderwijsresultaten: eenmaal per 4 jaar 

onderzoek 

- Collegiale visitatie door Semper Movens (eenmaal per 3 of 4 jaar) 

 


