
Tips en valkuilen voor besturen die met een of meer zeer zwakke scholen te maken 
krijgen 
 
In de afgelopen jaren heeft een aantal schoolbesturen te maken gehad met een of meer scholen 

die door de inspectie van het onderwijs als zeer zwak werden gekwalificeerd en die onder 

geïntensiveerd toezicht zijn geplaatst. KPC Groep heeft onderzoek gedaan naar de manier 

waarop deze besturen daarmee zijn omgegaan1. Op grond van dit onderzoek en van een  

publicatie over het omgaan met rampen en crises op scholen2 is onderstaande lijst tot stand 

gekomen, die een handreiking is voor besturen die voor het eerst met een zeer zwakke school 

te maken krijgen. De lijst bevat tips en signaleert valkuilen. 

 

1. Neem het oordeel van de inspectie serieus. Steek geen energie in het aanvechten van de 
conclusies en oordelen. Bagatelliseer het belang van het negatieve inspectieoordeel niet.  

 

2. Laat je goed informeren en adviseren over wat het betekent als een school als zeer zwak 
wordt beoordeeld. Vraag het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen om informatie en advies. 

Zorg ervoor dat je beschikt over voldoende informatie over de bestuurlijk-juridische en 

onderwijsinhoudelijke aspecten van het fenomeen  zeer zwakke scholen.  
 

3. Wees als bestuur (bestuurlijke verantwoordelijke, algemeen directeur) duidelijk aanwezig. 

De inspectie richt zich (in toenemende mate) tot het bevoegd gezag, niet tot de directeur 
van de zeer zwakke school. Treed op vanuit het besef dat het bevoegd gezag de 

verantwoordelijke partij is voor het zeer zwak zijn van de school.  

 
4. Zorg voor regie van het traject dat begint met het inspectierapport en eindigt met het 

onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Dat kan door bijvoorbeeld zelf de regie te nemen, 

een regieteam in te stellen, een regisseur te benoemen. 
 

5. Maak duidelijke afspraken met de directeur over zijn rol in relatie tot de rol van het bestuur, 

in het bijzonder over communicatie. Voorkom dat er verschillende of zelfs tegenstrijdige 
boodschappen gecommuniceerd worden. Bewaak het vasthouden van de rol zoals is 

afgesproken tussen de directeur en het bestuur. 

 
6. Realiseer je dat het personeel van de school het waarschijnlijk lastig heeft met het 

negatieve oordeel van de inspectie. In de regel hebben de personeelsleden zich met hart 

en ziel en gewetensvol aan het onderwijs gewijd. Het oordeel van de inspectie impliceert 
dat ze desondanks tekort zijn geschoten. Dat roept emoties op. Houd rekening met 

ongeloof, ontkenning, gevoelens van miskenning, kwaadheid, verdriet, apathie, oorzaken 

elders zoeken, zwartepieten et cetera. Bied ruimte voor die emoties, maar voorkom dat die 
het verdere handelen belemmeren. 

 

7. Wees je ervan bewust dat ook bij de bestuurder emoties een rol kunnen spelen: kwaadheid, 
teleurstelling, ongeloof, hoe heeft me dit kunnen overkomen? Ook hij wordt immers 

aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, die hij niet goed heeft waargemaakt.  

 
8. Wees als bestuur terughoudend met het geven van oordelen over de inspectie, maar ook 

over de school, het personeel, de ouders, et cetera. Voorkom dat partijen elkaar een zwarte 

piet toeschuiven. Dat belemmert een succesvol verbeteringstraject. 

                                                           
1 Suzanne Beek en Peter van den Heuvel, Het stoplicht sprong op rood! Verslag van onderzoek 
naar bestuurlijke interventies naar zeer zwakke scholen, Den Bosch KPC Groep 2006 
2 Heleen Schoots-Wilke, Ine Spee en Riet Fiddelaars-Jaspers, Als een ramp de school treft: 
omgaan met calamiteiten in het onderwijs, Den Bosch KPC Groep 2000 



 

9. De inspectie geeft in de regel geen (diepgaande) analyse van de oorzaken waardoor een 

school zeer zwak is geworden. Laat daarom een onderzoek uitvoeren naar die oorzaken en 
tref interventies die die oorzaken wegnemen. Stap niet in de valkuil de kritiekpunten van de 

inspectie te hanteren als (enige) agenda voor verbeteringen. Dat leidt tot een verbeterplan 

dat zich richt op symptoombestrijding in plaats van op duurzame verbetering. 
 

10. Schakel een onafhankelijke en deskundige onderzoeker in. Deze heeft niet alleen het 

voordeel zeker geen onderdeel van het probleem en de oorzaken ervan te zijn, maar kan 
ook met gezag uitspraken doen over die oorzaken en (eventueel) aanbevelingen 

formuleren voor aanpak ervan. De directeur, een bestuurder of schoolbegeleiders is niet de 

juiste persoon om het onderzoek te doen, hij is mogelijk een onderdeel van het probleem. 
Het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen kan adviseren bij het vinden van een onderzoeker. 

 

11. Maak de opdracht van de onderzoeker niet te beperkt. Ook factoren om de school heen, 
waaronder het bestuur en de aansturing van de school of de veranderingen in de 

leerlingenpopulatie, kunnen (mede) oorzaak zijn van het zeer zwak worden van de school. 

Richt het onderzoek zowel op het primaire proces als op de sturende en ondersteunende 
processen waar de school mee te maken heeft.  

 

12. Ontwerp een plan van aanpak dat zich op twee doelen richt: het op korte termijn (binnen 
twee jaar) verbeteren van de zaken die de inspectie als onvoldoende heeft bestempeld én 

het wegnemen van de oorzaken van het zwak worden van de school. Wees je ervan 

bewust dat het realiseren van het tweede doel meer tijd en energie vergt, om andere 
kartrekkers (binnen de school of binnen het bestuur) kan vragen, andere 

beleidsbeslissingen (concreet en operationeel of meer tactisch-strategisch) nodig maakt en 

ook  om een heldere communicatie met de betrokkenen bij de school (team, ouders). 
 

13. Bewerkstellig voldoende draagvlak en commitment voor het plan van aanpak. Zorg ervoor 

dat alle direct betrokkenen op de hoogte zijn van de verbeterpunten, de aanpak en de 
planning. Betrek het team bij het opstellen van het plan en werk expliciet aan commitment 

van teamleden met het plan. Zorg voor draagvlak in de medezeggenschapsraad, bij het 

team en de ouders. 
 

14. Het inspectieoordeel is slecht nieuws, dat de school schade kan berokkenen en een 

negatieve spiraal kan veroorzaken. Goed nieuws moet je onder de aandacht van de pers 
brengen, bij slecht nieuws weet de pers je zelf wel te  vinden. Reken er daarom op dat de 

(regionale) pers op enig moment aandacht aan de zeer zwakke school zal besteden. Zorg 

daarom voor een zorgvuldige, goed geregisseerde en open communicatie met 
belanghebbenden en belangstellenden, in het bijzonder de ouders en de pers. Voorkom 

escalatie. Laat je zo nodig op dit punt adviseren door deskundigen.  

 
15. Maak een draaiboekje ten behoeve van de communicatie. Onderwerpen die daarin aan de 

orde kunnen komen zijn wie te informeren, wanneer, in welke volgorde, via welk kanaal? 

Spreek met één mond. Ontken het slechte nieuws niet. Leg uit wat het inspectieoordeel 
inhoudt. Neem de verantwoordelijkheid. Houd geen belangrijke informatie achter. Geef blijk 

van een zorgvuldige procedure, bied duidelijkheid over aanpak en termijn. Verstrek feiten, 

geen meningen. Spreek niet over individuele teamleden of functionarissen. Maak afspraken 
over communicatie met andere partijen die mogelijk door de pers benaderd worden, zoals 

teamleden, ouders, directeuren van andere scholen en de wethouder. Bouw aan een goede 

relatie met de lokale pers. Houd een dossier bij over het onderwerp, leg een map aan met 
artikelen, verslagen van bijeenkomsten en reacties van betrokkenen. 



 

16. Realiseer je dat het inspectieoordeel mogelijk niet aansluit bij de kwaliteitsbeleving van 

ouders (en leerkrachten). Ze hebben andere brillen op om naar de school te kijken. Voor de 
inspectie ligt de nadruk op de opbrengsten, voor ouders vaak meer op pedagogische 

aspecten als veiligheid, warmte en betrokkenheid (schoolklimaat). Tevreden ouders en een 

goed schoolklimaat betekenen niet vanzelfsprekend dat een school ook voldoende 
opbrengsten realiseert. Voorkom dat de school / het team / de directeur zich achter 

tevreden ouders verschuilt en/of die ouders mobiliseert bij onwelgevallige interventies. 

 
17. Zorg voor een scherp plan van aanpak, met concrete streefdoelen die SMART 

geformuleerd zijn. Regel in het plan ook de monitoring van de voortgang bij het bereiken 

van de doelen.  
 

18. Beoordeel de verbetercapaciteit van de school: als die onvoldoende is, is het niet erg 

zinvol verbeteractiviteiten te starten zonder eerst maatregelen getroffen te hebben die de 
verbetercapaciteit verhogen. Is er succes te verwachten met deze directeur, met deze 

teamsamenstelling, binnen deze budgettaire kaders, met deze ondersteuning? Zo niet, wat 

kan ik daar als bestuur aan veranderen? Wacht niet met interventies totdat is gebleken dat 
het verbeterplan tot onvoldoende resultaten heeft geleid. Dat is een verspilling van tijd en 

energie.  

 
19. Zorg voor pressure and support. Voorkom vrijblijvendheid bij het verbetertraject, zorg voor 

ondersteuning en positieve prikkels, vier successen.  

 
20. Wees dicht bij de zeer zwakke school. Het kan tijdelijk nodig zijn de afstand tot de school 

wat kleiner te maken. Enerzijds om de betrokkenheid te tonen en steun te geven, maar 

anderzijds ook om voeling te houden met het realiseren van het plan en het behalen van de 
beoogde doelen. 

 

21. Leiderschap is een cruciale factor voor succesvolle verbeteringen gebleken. Zorg er 
daarom voor dat leiderschap in ieder geval gegarandeerd is.  

 

22. Oplossen van de problemen kost altijd geld. Laat geld geen reden zijn om noodzakelijke 
maatregelen achterwege te laten. De schade van niet ingrijpen (voor de leerlingen!) is altijd 

groter. Boor ook mogelijke externe bronnen aan (Participatiefonds). Maak zo nodig bewust 

een verschil in investeren wanneer meerdere scholen onder hetzelfde bestuur vallen. 
 

23. Leer van de ervaring met een zeer zwakke school. Hoe is het met de andere scholen van 

het bestuur gesteld? Zijn daar dezelfde ontwikkelingen in beeld? Wellicht is het goed ook 
deze scholen op dezelfde manier (dus op zoek naar achterliggende facetten) door te laten 

lichten.  

 
24. Kijk ook naar de eigen rol als bestuur. Hoe heeft het je kunnen overkomen? Hoe voorkom 

je dat je nog een keer met een eigen school te maken krijgt die door het ijs zakt? Weet ik 

genoeg van mijn scholen? Wat moet ik eigenlijk weten? Weet ik wat ik moet weten? Wat 
moet / mag / kan / wil ik als bestuurder doen? Moet / mag / kan / wil ik me met onderwijs 

bemoeien?  

 
25. Leer van de aanpak van de zeer zwakke school. Ben ik goed voorbereid als dit onverhoopt 

nog een keer voorkomt? Ligt er een draaiboek?  


