BESTUURDERS ZIJN LOVEND
OVER BESTUURLIJKE VISITATIES

‘Inspiratie en soms een
echte eyeopener’
Bestuurlijke visitaties kunnen onderwijsorganisaties helpen om een flinke stap te zetten in hun
professionalisering. De PO-Raad organiseert daarom in opdracht van haar leden bestuurlijke
visitatietrajecten. Dit jaar is het streven om tenminste voor 35 schoolbesturen een traject te
faciliteren. Hoe worden onderwijsbesturen en hun organisaties hier beter van?
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‘De blik van buitenaf helpt om dingen
scherper te zien. Maar de gesprekken
vinden plaats in een veilige sfeer,
want je praat met collega’s die heel
goed snappen wat de context is
waarbinnen je werkt.’’

met een andere organisatie en ze behoefte hadden aan
reflectie. Elk bestuur had een eigen reden om mee te doen
en koos ervoor om bepaalde informatie uit de visitatie te
halen.’’

Meer stakeholders betrekken
Na afloop zeiden meerdere bestuurders dat zij een
volgende keer meer stakeholders bij het proces willen
betrekken. Daarbij dachten zij aan ouders, leerkrachten of
externe partijen waarmee het schoolbestuur veel te maken
heeft, zoals het samenwerkingsverband.
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Aline Bos, collega van Schiffelers en mede-evaluator:
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