
 

 

 

 
 

Utrecht, 14 juli 2009     Kenmerk:     

       UB.2009.38/AW  
 
       Onderwerp: 
       analyseteam zeer zwakke scholen 

 
Geacht bestuur,  
 

De PO-Raad wil als brancheorganisatie met de schoolbesturen werken aan de kwaliteit van 
het onderwijs door het versterken van onderwijskundig leiderschap/bestuur. Dat doen we op 
verschillende manieren en op verschillende momenten. Ook in de situatie dat een school ‘zeer 
zwak’ wordt, bieden wij onze steun aan. De problematiek van zeer zwakke scholen is immers 
complex en urgent.  

Op 11 februari 2009 heeft staatssecretaris Dijksma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, 
waarin zij het actieplan zeer zwakke scholen presenteert. In deze brief kondigt zij een aantal 
maatregelen aan om het aantal zeer zwakke scholen terug te dringen. Dit wil zij bereiken door 
enerzijds de periode dat een school zeer zwak is te verkorten anderzijds door te voorkomen 
dat scholen zeer zwak worden. De staatssecretaris heeft de PO-Raad verzocht activiteiten te 
ontwikkelen gericht op de zwakke en zeer zwakke scholen, waarbij het versterken van bestuur 
en schoolleiding op het sturen van onderwijskwaliteit centraal staat.  

Omdat de problematiek op scholen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs 
soms een specifieke benadering vraagt werkt de PO-Raad hierbij nauw samen met de WEC-
Raad en het SBOwerkverband. 
 

Wat kan een zeer zwakke school van de PO-Raad verwachten? 
Vermoedt u dat er een reële kans is dat één van uw scholen zeer zwak wordt, neemt u dan zo 
snel mogelijk contact met de PO-Raad op. U kunt ons bellen op 030 3100933 of e-mailen 
naar Anneke van der Linde (a.vanderlinde@poraad.nl). U kunt al in een vroeg stadium 
contact met ons opnemen. Dit kan dus ook voordat u de conceptrapportage van de Inspectie 
heeft ontvangen. We maken dan direct een eerste afspraak om de situatie te bespreken. De 
PO-Raad heeft een team van deskundigen klaar staan met veel ervaring op het gebied van 
zeer zwakke scholen. Dit team heeft niet alleen kennis van het regulier onderwijs, maar ook 
van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. 

 

 



 

 

De analyse 
Na het eerste gesprek bieden we een analyse aan, die we binnen 3 (school)weken uitvoeren. 
In deze analyse kijkt een deskundige naar de situatie van de school aan de hand van bestaand 
materiaal (het recente inspectierapport, gegevens CFI en Cito) en een schoolbezoek van 
gemiddeld 2 - 3 dagen. Bij de analyse van een school in het speciaal onderwijs en het speciaal 
basisonderwijs is in ieder geval ook een deskundige uit het betreffende veld betrokken. 

De analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, de aspecten 
waar de inspectie naar kijkt. In het verlengde daarvan kijken we naar het functioneren van 
het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. Verder gaat de 
analyse in op de meervoudig maatschappelijke problematiek waar de school mogelijk 
mee te maken heeft. De PO-Raad laat deze analyse uitvoeren door gekwalificeerde 
begeleiders. De begeleider zal de uitkomst van de analyse met u (bestuur en schoolleiding) 
bespreken. Het biedt u een goede basis om een opdracht te kunnen geven aan een interne of 
externe partij voor het maken van een plan van aanpak, samen met de school. De PO-Raad 
houdt zich niet bezig met het opstellen van het plan van aanpak (verbeterplan) of met het 
verbeteringstraject van de school. Daarvoor zijn andere partijen in het veld en het is aan u om 
hun hulp in te roepen.  
 

Voor de duidelijkheid 
Aan het analysetraject zijn geen kosten verbonden. Wel verkennen we graag met u hoe we de 
kennis om de school naar het gewenste niveau te krijgen, kunnen overbrengen, zodat deze 
optimaal ingezet kan worden in het verbetertraject. Het kan zijn dat u een beoogd 
schoolbegeleider of collega schoolleider laat meelopen bij de analyse. Of wellicht kiest u voor 
een andere vorm om een eigen bijdrage te leveren in deze fase. 

Wij hopen u met dit aanbod van dienst te zijn, zodat u, mocht u te maken krijgen met een 
zeer zwak beoordeelde school, zo snel mogelijk de eerste stappen kunt zetten om de kwaliteit 
van het onderwijs naar het gewenste niveau te brengen, zodat alle leerlingen kunnen 
profiteren van goed onderwijs.  
 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens de WEC-Raad en het SBOwerkverband, 

 

 
 
 
 

Kete Kervezee 
Voorzitter PO-Raad 
 

 

 

 


