BVS-Schooladvies kan voorafgaand aan een traject rondom schoolontwikkeling, waarin
thema’s als professionele cultuur, organisatieontwikkeling, leiderschap, teamontwikkeling
spelen, een quick scan uitvoeren, waardoor in korte tijd zicht wordt verkregen op de
vraagstukken die er leven en een plan van aanpak kan worden gemaakt. De stappen in dit
proces zijn als volgt:
1 Analyse van de huidige situatie
Dit kan door een online enquête onder de leraren en de schoolleiding af te nemen. Deze
enquête gaat over de samenwerking, de professionalisering, de scholing, maar ook over het
onderwijs, de didactiek, de organisatie en de besluitvorming. Daarnaast kunnen individuele
gesprekken met teamleden en schoolleiding gevoerd worden. Het is ook mogelijk om een
meer inhoudelijk beeld te krijgen van waar het team staat, door het gebruik van de
kwaliteitswijzer voor vrijescholen. Deze omvat 19 thema’s (periodeonderwijs, kunstzinnig
onderwijs, aandachtsonderwijs, vreemde talen etc). Voor elk gebied zijn 4 treden
onderscheiden, in de formulering van deze treden is steeds meer afstemming en
schoolafgestemd beleid te zien. Trede 1 staat voor weinig samenhang, trede 4 voor onderling
afgestemd en geformuleerd beleid. De kwaliteitswijzer kan door leraren, bestuursleden en
ouders worden ingevuld. Afhankelijk van de keuze met welk instrument de analyse wordt
uitgevoerd ontstaat een beeld van waar de school staat op alle gebieden die vooraf in kaart
zijn gebracht. In het geval voor een enquête gekozen wordt worden alle uitslagen in beeld
gebracht met een conclusie.
2 Gesprek over de analyse
Belangrijk in dit proces is dat de analyse in de diverse geledingen besproken wordt: met de
leraren, de schoolleiding en het bestuur. De vraag daarbij is of de analyse herkend wordt. Het
gesprek kan verder gaan over welke stappen de deelnemers voor zich zien. Welk beeld
hebben zij voor ogen, in welke richting zou het kunnen gaan?
3 Vervolgstappen
Uit de analyse en het beeld van waar de school heen wil, ontstaan vervolgstappen die
uitmonden in een plan van aanpak. Het plan van aanpak omvat alle gebieden die eerder in
kaart zijn gebracht. In onze ogen is dat altijd een integraal plan, een samenhangend geheel
van acties en prioriteiten.
Het plan van aanpak wordt besproken en op grond van de gemaakte opmerkingen
vastgesteld. Daarmee is het leidend geworden voor de plannen in de komende tijd.
Desgewenst kan de monitoring van het plan van aanpak ook begeleid worden met
momenten van evaluatie en terugkoppeling.

