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Wat maakt jullie kwaliteitsbeleid  
zo succesvol?
‘Het is natuurlijk een open deur, maar on-
derwijs is er voor de leerlingen en voor 
niemand anders. Het kind staat bij ons 
centraal. Goed onderwijs wordt gemaakt 
in de klas, door goede leerkrachten.

Dat waren dus geen open deuren?
‘Nee, ik durf te stellen dat in onze orga-
nisatie zoals die een aantal jaren geleden 
was, het kind niet altijd centraal stond. 
We hadden een groot stafbureau, waar 
de directeuren van de scholen terecht 
konden als ze probleem hadden en waar 
oplossingen werden bedacht. Proloog 
was leidend, de directeuren volgden. Niet 
alle oplossingen waren overal even suc-
cesvol. Dat is natuurlijk niet goed voor de 
kwaliteit van het onderwijs.’

Dat is nu anders?
‘Absoluut. Het beleid is 180 graden ge-
draaid. De directeuren staan weer zelf 
aan het roer. Wij zeggen: dit is jóuw 
school. Als er problemen zijn, dan moet 
jij die signaleren en zelf aanpakken.  
Het moet immers op de school gebeuren. 
Maar we zeggen ook: als je hulp nodig 
hebt, kun je rekenen op ondersteuning. 

Sterk het nieuwe  
schooljaar in

Het is nog even afwachten tot de inspectie het licht op groen zet, maar het openbaar 
basisonderwijs in Leeuwarden heeft binnenkort zo goed als zeker geen zeer zwakke school 
meer. Beleidsmedewerker onderwijs Bob Waage van het openbare schoolbestuur Proloog 
vertelt over de kwaliteitsslag die hier is gemaakt.

Het is nu decentraal, tenzij. Alle scholen 
werken met een integraal jaarplan. Dat 
is heel concreet: welke acties doe je wan-
neer, wat kost het en welke begeleiding 
of scholing heb je nodig?’

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
‘De opbrengsten van de school blijven 
de eerste signalering. Als een school 
goed blijft presteren, als er geen risico’s 
zijn, dan zit de school in de veilige zone. 
Dan heb ik met de directeur twee keer 
per jaar een voortgangsgesprek. Als de 
onderwijskwaliteit in het geding is, dan 
zetten we daar onze interventieladder op 
in. We komen dan dichter bij de school, 
de directeur en de leerkracht. Scholen 
kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van 
collegiale visitatie en een externe audit. 
Het kan veel uitmaken als iemand van 
buiten meekijkt. Dan kun je erachter 
komen waar je blinde vlekken zitten, je 
verbeterpunten en natuurlijk ook je kwa-

liteiten. Het resultaat van onze nieuwe 
werkwijze, is dat we vooruitlopen op het 
nieuwe inspectiekader. We hebben snel 
zicht op risico’s en bespreken die met de 
onderwijsinspectie.’

Waar wilt u gefotografeerd worden?
 ‘Bij openbare basisschool De Weide. Dit 
is de laatste school van ons die er weer 
helemaal bovenop is. Binnenkort horen 
we van de inspectie of De Weide het ba-
sisarrangement heeft. De verwachting 
is dat het groene licht er komt. Daar zijn 
we natuurlijk trots op. Als het even kan, 
wil ik met kinderen op de foto, want daar 
doen we het uiteindelijk allemaal voor in 
het onderwijs!’ <

Meer weten over de kwaliteitsaan-
pak van Proloog? Mail Bob Waage: 
bwaage@proloog.nl

‘Het kan veel uitmaken als  
iemand van buiten meekijkt’


