Goed onderwijs
voor ieder kind
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Het Programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
is een samenwerking tussen de gemeente en basisscholen.

Scholen kiezen voor kwaliteit
Optimale kwaliteit in het onderwijs: dat is het doel van het Programma
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. De scholen die aan dit
programma meedoen, werken twee jaar lang systematisch aan een duurzame
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning van
onafhankelijke experts die door de gemeente worden ingehuurd en betaald.
De scholen nemen vrijwillig deel en maken hiermee bewust een keuze voor
verdere professionalisering van hun organisatie. De scholen blijven zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs.
Experts
Bij de kwaliteitsverbetering krijgen de scholen ondersteuning van onderwijskundig experts die veel ervaring hebben met veranderprocessen op scholen.
Deze experts begeleiden de schoolteams, de intern begeleider, de schooldirecteur en het schoolbestuur. Een financieel expert helpt de scholen
bovendien bij het opstellen van de begroting van hun verbeterplannen.

Kwaliteit in het onderwijs
Kwaliteit in het onderwijs wil zeggen dat kinderen
een goede voorbereiding krijgen op hun verdere
schoolcarrière. Een goede school brengt kinderen
daarnaast ook sociale vaardigheden bij. Denk aan
samenwerken, respect hebben voor anderen en
het uiten van gevoelens.
Een school van goede kwaliteit heeft een visie,
een krachtige schoolleider, een goed functionerend
lerarenteam, werkt systematisch, heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en legt verantwoording af
over haar resultaten.

Verbeteraanpak in de praktijk
Analyse
Als eerste stap maken de school en de onderwijsexperts gezamenlijk een
analyse van de onderwijskwaliteit van de school. Zij bekijken de schoolgegevens, bezoeken klassen en voeren gesprekken met de directeur, leraren
en intern begeleiders. De analyse geeft antwoord op vragen als:

Wordt de leerling uitgedaagd om te leren?
Bieden de leraren de leerstof goed aan?
Is er op school adequate zorg voor leerlingen die
achterblijven of die juist meer aankunnen?
Is er voldoende zicht op het niveau van de leerlingen?
Hoe functioneert de schoolorganisatie?
Stuurt de directeur zijn/haar team goed aan?

Plan op maat
Op basis van deze analyse maakt de school met behulp van de onderwijsexperts een verbeterplan. Hierin staat wat er gedaan moet worden om binnen
twee jaar de kwaliteit van het onderwijs goed op orde te hebben. Het is een plan
op maat en kan maatregelen bevatten op alle niveaus: coaching van de directeur,
scholing van leraren of de invoering van andere onderwijsmethoden. Samen met
de financieel expert stelt de school een begroting op voor de uitvoering van het
verbeterplan. Gemeente en schoolbestuur dragen ieder een deel van de kosten.
Uitvoering
De experts volgen twee jaar lang de uitvoering van het verbeterplan. Iedere drie
maanden komen zij langs. Zij beoordelen de schriftelijke voortgangsrapportages,
voeren gesprekken en bezoeken wanneer dat nodig is klassen. Als de uitvoering
stagneert, overleggen zij met de school waaraan dat ligt en zoeken naar oplossingen. Na een jaar vindt een zogenaamde audit plaats: de expertgroep beoordeelt dan hoe ver de school is gevorderd met de uitvoering. Zo nodig kan het
plan worden bijgesteld. Na het tweede jaar is er weer een audit. Is het gewenste
kwaliteitsniveau nog niet behaald, dan kan in enkele gevallen het programma met
een derde jaar worden verlengd.

Vasthouden kwaliteit
Door mee te doen kiezen scholen ervoor te werken aan de kwaliteit van hun
onderwijs. Als het goed is, werpt dit al snel vruchten af. Na afloop van het
programma is het zaak de kwaliteit vast te houden. De scholen moeten daarom
een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem hebben waarin de onderwijsresultaten van de kinderen nauwkeurig worden bijgehouden.

Interesse?
Scholen die interesse hebben in het Programma
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam kunnen
zich aanmelden bij de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO).
Binnen enkele weken krijgt u dan een gesprek met de
onderwijsexperts. Hierna kunt u al dan niet besluiten
om deel te nemen aan de kwaliteitsaanpak. Het is niet
verplicht.
Het gesprek kan ook een aanzet zijn om zelf met een
aantal zaken aan de slag te gaan.
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