
Informatie voor betrokkenen bij een collegiale visitatie

Collegiale visitatie
voortgezet onderwijs

Elkaar een spiegel voorhouden
... en daar zelf ook van leren!

Lucas Onderwijs en CVO Rotterdam



Wat is een collegiale visitatie?

Bij een collegiale visitatie gaat een commissie een dag op bezoek bij een collega-

school. De commissie kijkt hoe de school er op enkele belangrijke aspecten voor staat

en beantwoordt daarbij vragen die door de school zelf zijn gesteld. Een visitatie is geen

beoordeling. De commissie vormt zich een beeld van de school door het bestuderen van

documenten en het voeren van gesprekken met panels. Vervolgens verwerkt de com-

missie haar bevindingen in een rapport waarmee de school zelf verder aan de slag kan.

In dit geval gaat het om een samenwerking tussen twee schoolbesturen: Lucas Onder-

wijs (regio Den Haag, Delft en Westland) en CVO Rotterdam (regio Rijnmond). Beide

 besturen zoeken naar wegen om de kwaliteit en de kwaliteitszorg binnen de scholen te

verbeteren. Elk schooljaar worden ongeveer 12 scholen bezocht, zodat iedere vestiging

eens per 4 à 5 jaar gevisiteerd wordt.  Een visitatiecommissie bestaat uit een voorzitter

(schooldirecteur/rector), een secretaris en vier directieleden van scholen van Lucas

 Onderwijs en CVO. Een stuurgroep van beide besturen coördineert de visitaties. 

Welke onderwerpen komen aan bod?

De school bepaalt zelf de onderwerpen die tijdens de visitatie onder de loep worden

 genomen. Ze kiest verbeterpunten uit die wezenlijk zijn voor de schoolontwikkeling.

Deze verbeterpunten leiden tot twee thema’s waarop de schoolleiding feedback wil

 krijgen van de visitatiecommissie. Over de gekozen thema’s schrijft de school een zelf -

evaluatie. Hierin schetst de school niet alleen een algemeen beeld van zichzelf, maar

wordt ook ingezoomd op de gekozen thema’s: welk beleid is op die gebieden gevoerd en

welke resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd?

Inleiding

De school doet dit schooljaar mee aan de

zogenoemde collegiale visitatie. In deze

folder staat  informatie over de opzet en

het doel van een collegiale visitatie.



Hoe verloopt een visitatie?

Een visitatie is meer dan een bezoekje brengen aan een school en elkaar vertellen wat

je hebt gezien. Het traject begint met een startgesprek met de schoolleiding van de te

bezoeken school. In dit infomerende gesprek wordt het hele visitatietraject besproken.

Twee weken later vindt het themagesprek plaats tussen de voorzitter en de secretaris

van de visitatiecommissie en de schoolleiding, waarin de gekozen thema’s worden

doorgesproken en de onderzoeksvragen indien nodig worden aangescherpt. 

Alle door de school aangeleverde documenten, waaronder de zelfevaluatie, worden voor

de visitatiedag uitvoerig bestudeerd en doorgesproken door de visitatiecommissie. Op

de visitatiedag zelf spreekt de commissie met meerdere panels; de panelleden vormen

een representatieve weerspiegeling van de groep die zij vertegenwoordigen. Vaak is er

een panel docenten, leerlingen, ouders en/of ondersteunend personeel. Als panellid

geef je open en eerlijk antwoord op de vragen van de commissie en word je uitgenodigd

om mee te denken over de kwaliteit van je eigen school.  Veel deelnemers ervaren dat

ze door de visitatie met een andere blik naar hun eigen school gaan kijken: Doen we

met elkaar wel wat we hebben afgesproken? Doen we dat ook goed? Vinden anderen

dat ook? Wat gaan we daar verder mee doen?

De commissie legt de bevindingen vast in een verslag dat wordt aangeboden aan de

schoolleiding. Die gebruikt de bevindingen voor het verbeteren van de school. 

Wat is de rol van een panellid?

Een panellid beantwoordt naar beste eer en geweten de vragen van de commissie.

Daarvoor is geen speciale voorbereiding nodig. Ieder panellid kent zijn/haar school

 immers van dichtbij en wordt vanuit de eigen rol in of om de school als deskundig

 beschouwd. De schoolleiding maakt vooraf een keuze met welke panels de visitatie-

commissie zal spreken. Daarna zal de schoolleiding de panelleden uitnodigen en

 informeren over de gang van zaken. Het gesprek met de visitatiecommissie op de

 visitatiedag duurt maximaal een uur. De gedeelde informatie wordt vertrouwelijk door

de commissie behandeld.
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Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij je eigen schoolleiding, of bij de projectleiding

van de collegiale visitatie:

José Hofman (projectleider en secretaris): jb.hofman@cvo.nl

Karen Ephraim (projectleider en secretaris): kephraim@lucasonderwijs.nl

Secretariaat collegiale visitatie

Lucas Onderwijs

Judith Lommel 

Postbus 93231

2509 AE  Den Haag

Telefoon: 070 - 300 1100

E-mail: jlommel@lucasonderwijs.nl


