Eerste Christelijk Lyceum Haarlem (foto ECL Haarlem)

Vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam maken onder leiding van Marco Snoek
portretten van een aantal scholen die meedoen aan de pilot Scholen Zelfevaluatie. In
mei en juni schreven ze over het Vathorstcollege in Amersfoort en over het Hyperion in
Amsterdam. Vorige maand was het CSG Jan Arentsz aan het woord en deze maand sluiten
de auteurs de serie af met een bezoek aan het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem.
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ls het gaat om onderwijsvernieuwing gaat vaak de aandacht uit naar nieuwe scholen die nog maar een paar jaar
bestaan en die met een nieuw en fris team vorm geven
aan hippe onderwijsconcepten. Minder aandacht is er
voor scholen met een lange staat van dienst en een team dat al
jaren met elkaar samenwerkt. In zo'n school hoeft niet alles nog
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uitgevonden te worden en is er sprake van een zekere stabiliteit
en routine.
Het Eerste Christelijke Lyceum (ECL) in Haarlem is zo'n school.
In oktober 2018 bestaat de school honderd jaar. Volgens de
rector Auke van der Wal heeft de school ondanks die eeuwoude
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historie een progressief imago. Dit heeft vooral te maken met
de cultuurprofilering van de school. Het ECL verbindt leren aan
versterken van het cultureel bewustzijn. Weten waar je vandaan
komt en verbeelden waar je naartoe kunt is bij het ECL een van
de belangrijkste kernwaarden. Door middel van verbredingsprojecten wordt er veel aan talentontwikkeling gedaan en worden
leerlingen uitgedaagd om enerzijds zichzelf te zijn en anderzijds
om boven zichzelf uit te stijgen. Voor Rogier Boer, schoolleider
en docent beeldende vorming, betekent die cultuurprofilering
ook dat er meer nadruk ligt op de ontwikkeling van creativiteit.
Dat vereist wel dat de leerlingen meer eigenaarschap krijgen
over hun leerproces. De school probeert daarom om de bal
meer bij leerlingen te leggen. Bijkomend voordeel is volgens
Boer dat leerlingen hierdoor beter gaan leren en beter worden
voorbereid op een vervolgstudie.

Een wake-up call
Een traditie van 100 jaar kan dus goed samengaan met een
onderwijsvisie en een onderwijspraktijk die aansluiten bij de
uitdagingen van vandaag. Toch kan te veel vertrouwen op routine tot gemakzucht leiden. Dan is het nodig om een organisatie
wakker te schudden. De rector van het ECL geeft aan dat dat
een paar jaar geleden gebeurde. 'We kregen van de Inspectie
een duidelijke wake-up call: hoewel we strikt genomen nog niet
onder de norm zaten vond die het rendement dat we met de
afdeling havo behaalden onacceptabel laag'.
Van der Wal geeft aan dat dat in eerste instantie ontkenning,
boosheid en verdriet opriep. Boer: 'Het voelde oneerlijk, omdat
we met zijn allen het gevoel hadden dat we op het ECL juist
hele mooie dingen deden'. Leraren voelden zich miskend in hun
inzet en intenties. Wanneer alle emotie in de school weer gedaald is, kun je gaan reflecteren en aanpakken. Boer: 'Dan kom
je dus uit op de vraag: wat is meetbaar en wat is merkbaar in de
school?' Duidelijk was dat we als school weer actiever moesten
worden in het waarborgen van de onderwijskwaliteit: Dat heeft
op het ECL geleid tot een verbeterproces waardoor de teleurstellende rendementen binnen één jaar weer op niveau waren:

topdown werd gewerkt. Boer zegt: 'We wisten dat dat moest
gebeuren, maar zo wil je natuurlijk niet altijd werken. Wij willen
juist samenwerken'. Door het samenwerken aan betere kwaliteit
van lessen hielden docenten de regie over hun onderwijs.

Meer aandacht voor kwaliteit
De tweede maatregel die genomen is door het ECL is het introduceren van een nieuw kwaliteitsbeleid. Dat de school verrast
werd door het Inspectierapport is een signaal dat de school niet
genoeg zicht had op de leerlingprestaties om tijdig te kunnen
ingrijpen. Tegenwoordig komt er een paar keer per jaar een rapport met kwaliteitscijfers uit om te peilen hoe de onderwijsrendementen ervoor staan. Hier kunnen docenten en secties zien
waar nog winst te behalen valt voor hun vak. Volgens de rector
blijven de docenten hierdoor constant in dialoog over de juiste
en meest passende manier van lesgeven.
Door zelf de onderwijskwaliteit te monitoren heeft de school het
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heft weer in eigen handen genomen en kan op tijd ingrijpen als
het rendement weer zou dalen. Daarmee houdt de school zichzelf scherp. Volgens Boer is dit erg belangrijk, niet alleen voor
de kwaliteit van het onderwijs maar ook voor het imago van
de school. 'Een negatieve beoordeling van de Inspectie wordt
gepubliceerd. Dat heeft gevolgen, zelfs nog lang nadat je de boel
weer op orde hebt. Als je zelf alles monitort kun je dit intern
houden en nog sneller aanpakken:

Meer structuur in de lessen

Cultureel bewustzijn en vernieuwd toezicht

Het inspectiesignaal betekende voor de directie dat er meer
aandacht moest komen voor de opbrengst van lessen in termen
van leerresultaten. Dat kan door meer structuur aan te brengen
in lessen. Die structuur werd vooral aangebracht door per les
doelstellingen te formuleren. Omdat het gevoel was dat er in
het begin en eind van de lessen veel tijd verloren ging, werd het
zwaartepunt gelegd op de rol van de docent als gastheer die
welkom heet en vooruitkijkt naar de les, en de rol van afsluiter
die terugkijkt op de les en vooruitblikt ...
Dit vergt van veel docenten een nieuwe manier van lesvoorbereiding en lesgeven, een proces dat niet erg gemakkelijk is volgens
Boer. De sturing van bovenaf was echter nodig en dit werd dan
ook door de meeste docenten geaccepteerd.
Om docenten te ondersteunen in de beoogde omslag heeft de
school een zogenoemde 'jokerweek' geïntroduceerd, waarin
docenten bij elkaar in de les kunnen observeren en zo van elkaar
kunnen leren. In deze week mag je je als docent een aantal uren
laten uitroosteren, onder voorwaarde dat je dan bij je collega's
gaat kijken. In het op zo'n jokerweek volgende sectieoverleg konden ervaringen worden uitgewisseld. Volgens Van der Wal is deze
manier van leren van elkaar heel effectief en bevorderend voor
de teamgeest. Er is wel durf voor nodig, alleen al de durf om lessen te laten vallen. Docenten doen dat natuurlijk niet gauw. Het
Inspectierapport stelde de schoolleiding voor de noodzaak om
orde op zaken te stellen. Gevolg was dat er een tijdje behoorlijk

De cultuurprofilering van de school, met aandacht voor cultureel bewustzijn en creativiteit, is overeind gebleven. De school
is in zijn identiteit niet aangetast, waardoor de sfeer in de school
goed is gebleven. Bovendien is de aandacht voor structuur niet
ten koste gegaan van aandacht voor creativiteit. Volgens Van der
Wal ervaren trouwens ook 'de creatieve leerlingen' de structuur
in de lessen als erg prettig.
De vraag wat meetbaar en merkbaar in de school is, dwingt
de school om explicieter te zijn in doelen die ze op het terrein
van cultuurbewustzijn en creativiteit wil behalen. Deze punten
werden in het inspectie-oordeel destijds niet meegenomen, wat
wellicht mede een oorzaak was voor het gevoel van miskenning
binnen het team.
In het nieuwe inspectiekader is meer ruimte gekomen voor
eigen doelen die de school formuleert. Boer merkt op dat die
ruimte wel beperkingen heeft: 'Wanneer het beter gaat met je
school krijg je een ander gesprek met de Inspectie dan wanneer
het niet goed gaat met je school. Wanneer het beter gaat, is de
Inspectie meegaander met de gemaakte keuzes'. e
.,. Edu Onderwater en Celine Uriot zijn derdejaars studenten aan de
docentenopleiding en doen mee aan een honoursprogramma, waarbij
zij zich verdiepen in het Nederlandse onderwijssysteem.
(zie https://onderzoekonderwijs.net/2017 /09/08/flip-the-systemaan-het-werk-2-pilot-scholenzelfevaluatie/)
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