Samenvatting
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Ds. Pierson Stichting voor
Voortgezet Onderwijs. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn
school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.
Wat gaat goed?
Allereerst heeft het bestuur haar financiën op orde.
Het bestuur is bovendien op de hoogte van de kwaliteit van het
onderwijs op de school en stuurt hier met succes op. Dit blijkt uit het
feit dat de lessen en de begeleiding in de basis op orde zijn. Bovendien
is het onderwijsaanbod zeer breed. Ook de onderwijsresultaten zijn
bovengemiddeld. Het bestuur en de school hebben hoge ambities
gesteld. Een daarvan: 'Leerlingen aan het stuur zetten in hun
leerproces', hebben wij verder onderzocht. We hebben geconstateerd
dat de school hier meer dan gemiddeld in slaagt, zonder daarbij de
teugels teveel te laten vieren. Dit maakt dat leerlingen niet alleen
goede resultaten behalen maar zich ook betrokken voelen bij hun
eigen leerproces en bij de school als geheel.
De kwaliteitscultuur op het Ds. Pierson College is goed. We zien
namelijk op alle niveaus terug dat mensen hoge verwachtingen
hebben van zichzelf en de ander. Zij spannen zich voortdurend in om
het onderwijs te verbeteren, bijvoorbeeld in werkgroepen, of door
met andere scholen te praten. Het bestuur ondersteunt de school en
medewerkers hierbij. Iedereen vindt het vanzelfsprekend om
verantwoording af te leggen over de geleverde kwaliteit.
Het bestuur en de school voeren zowel intern als extern veel
gesprekken over het onderwijs en ze laten ook voldoende zien,
bijvoorbeeld op de website of in het jaarverslag, wat ze van plan
waren en wat daarvan gelukt is.
Wat kan beter?
het bestuur en de school hebben alle ambities die ze de afgelopen vier
jaar hadden, geëvalueerd. Het zou goed zijn om de succesfactoren die
uit deze brede evaluatie zijn gekomen, diepgaander te analyseren. Op
die manier kan het Ds. Pierson College ervoor zorgen dat het zich de
komende vier jaren gerichter kan bezighouden met onderwijs dat zijn
succes bewezen heeft. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen
in de klas zelf laten kiezen op welke manier ze hun leerdoel willen
bereiken. Door meer focus op de goede dingen, kunnen ze deze
ook gemakkelijker verder uitbouwen.
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