
  
 

 

 
 
 
 

Meten is weten? Het verhaal telt 
Mirelle de Lange, juni 2020 
 
 
 
De huidige werkwijze met ParnasSys|schoolkwaliteit kan leiden tot verzakelijking en 
bedrijfsmatigheid. Scholen blijken kwaliteitsmanagement veelal te zien als administratieve of 
bedrijfskundige bezigheid. Waar komt dat vandaan? Het doel van dit artikel is door theoretische 
beschouwing komen tot een andere, meer betekenisvolle aanpak. Hoe kan de kloof tussen 
bedrijfsmatig denken en hogere onderwijsdoelen verkleind worden? 
 

 
 
Dat doen we aan de hand van onderstaande deelvragen: 
 

1. Wat verstaan we onder kwaliteitsdenken? 
2. Waar leidt kwaliteitsdenken toe? 
3. Hoe gaan we hier in de onderwijspraktijk mee om? 
4. Hoe kunnen we bedrijfsmatig denken verbinden aan de hogere doelen van scholen? 
5. Hoe maken we dit concreet vanuit het concept storytelling? 
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1. Wat verstaan we onder kwaliteitsdenken? 
In het onderwijs wordt veel gesproken over de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn dan ook diverse 
opvattingen wat scholen zouden moeten verstaan onder kwaliteitsmanagement en is daarvoor 
systematische aandacht. Hardjono werpt een vraag op die relevant is voordat organisaties beginnen 
met kwaliteitsmanagement: ‘is onze organisatie geschikt om de bedoeling die zij heeft waar te 
maken?’ (Hardjono, 2011: 281). Kwaliteitsmanagement kan zich vervolgens op meerdere 
onderwerpen richten (Hardjono: 281): 

• De kwaliteit van geleverde goederen en diensten (gericht op objectiviteit) 

• De kwaliteit van de organisatie en organisatieprocessen (gericht op intersubjectiviteit) 

• De kwaliteit van het handelen van de professional (gericht op subjectiviteit) 

• De kwaliteit van de transactie (gericht op een holistische aanpak). 
 

Het werken met ParnasSys|schoolkwaliteit gaat over het beoordelen van kwaliteitsnormen in een 
school en zou dus kunnen dienen als startpunt voor verandering in de professionele praktijk van 
leraren. Dit omdat een als onvoldoende naar voren komende prestatie in het systeem vaak 
aanleiding vormt voor verbetering van het primaire proces, al dan niet ‘gedwongen’ door de 
onderwijsinspectie. Hier raken dus de kwaliteit van geleverde diensten en die van het handelen van 
de professional elkaar. 
 
Op dit punt ontstaat een belangrijke vraag. Wat we in de praktijk waarnemen, is veelal juist niet dat 
leraren zich betrokken voelen bij onderwijskwaliteit. Vaker zien we dat werken aan 
onderwijskwaliteit iets is van managers of bestuurders: zij moeten zich verantwoorden over de 
behaalde normen en prestaties, terwijl leraren veelal vertrekken vanuit het vergroten van kansen 
voor kinderen. (Noordegraaf, 2015). 
 

2. Waar leidt kwaliteitsdenken toe? 
Kwaliteitsdenken leidt tot het realiseren van hogere doelen: het bijdragen aan een samenleving met 
verantwoordelijke burgers en tot het verschil maken in het leven van kinderen (kans bieden op een 
passende ontwikkeling en vorming). Het hogere doel van onderwijs in Nederland is zorg te dragen 
voor de brede ontwikkeling van leerlingen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-
emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en hen voorbereiden op hun 
verdere loopbaan (Onderwijsraad, 2019). De kwaliteit van het onderwijs is dus de mate waarin 
scholen erin slagen om hun leerlingen te laten ontplooien op de genoemde gebieden, al dan niet op 
basis van vastgestelde normen. Hierbij spelen ouders – denk aan het begrip ouderbetrokkenheid – 
ook een rol. Opvoeding en onderwijs zijn immers niet los van elkaar te zien (Oostdam & de Vries, 
2014). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede relatie en samenwerking met de ouders 
van een school van positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en het 
welbevinden van kinderen (o.a. Epstein, 2001; Fan & Chen, 2001; Desforges & Abouchaar, 2003; 
Jeynes, 2003; McWayne et al., 2004; Fantuzzo et al., 2004; Sylva et al., 2004). Samen met 
bovenstaande leidt dit tot de driehoek school – ouders – leerling, welke volgens Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (SLO) cruciaal is voor de ontwikkeling van leerlingen. Je kunt ook denken aan het 
betrokkenheid van leerlingen en welbevinden van leraren. Michael Beer (in: Leisink & Boselie, 2014) 
stelt dat het welbevinden van de individuele professional vanzelf leidt tot verwachte 
organisatieprestaties en uiteindelijk tot het welzijn van de hele (leerling)populatie. Daarvoor is goed 
HRM-beleid nodig én betrokkenheid van de professional bij het maken en uitwerken van 
beleidskeuzes. Een algemeen aanvaard idee is dat hoge betrokkenheid van leerlingen leidt tot 
gewenste prestaties – ook bij de Onderwijsinspectie is dit een aangelegen punt in het beoordelen 
van scholen en schoolkwaliteit. Onze aanpak richt zich daarom op zowel ouders, leerkrachten als 
leerlingen. 
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Volgens Noordegraaf (2015: 152) sluit het nastreven van hogere doelen aan bij de opvattingen van 
professionals - mensen die handelen als kenniswerker -, zoals leraren. Leraren doen hun werk niet 
met efficiëntie of effectiviteit als hoogste doel, maar richten zich op ‘…people’s lives, health, safety 
and welfare, and reach their objectives by engaging with or through people at street level – on 
streets, in homes, in class rooms’ (Noordegraaf: 118). De uitkomst van hun handelen is moeilijk ‘real 
time’ meetbaar, complex en gelaagd (Noordegraaf: 119). 
Hier vinden we dus een kloof tussen het handelen van de professional en de kwaliteit van geleverde 
diensten (Hardjono, 2011; Noordegraaf, 2015). Daarom bezinnen we ons nu eerst op de vraag hoe 
kwaliteitsdenken in de onderwijspraktijk vandaag gestalte krijgt: is de kloof hier herkenbaar? 
 

3. Hoe gaan we hier in de onderwijspraktijk mee om? 
Een relevante vraag is: hoe wordt kwaliteit gemeten vandaag de dag? Het antwoord daarop is: 
middels ranglijsten en benchmarks (de PISA ranking), door prestatiemeting (toetsen en advisering 
vervolgonderwijs) en door tevredenheidsmeting bij diverse belangengroepen. Deze vormen van 
kwaliteitsmeting komen stuk voor stuk voort uit efficiency en het optimaliseren van prestaties 
(Noordegraaf, 2015: 90). Dit gedachtegoed kunnen we omschrijven als het zogenaamde New Public 
Management (NPM) hetwelk stoelt op het discours dat scholen als publieke organisaties 
kosteneffectief moeten zijn (Noordegraaf: 3). NPM begon in de periode dat de overheid als gevolg 
van de oliecrisis moest bezuinigen op uitgaven, de werkloosheid terugdringen en de economie zou 
stimuleren (Noordegraaf: 38). Daardoor moest ook de overheid zelf efficiënt gaan werken en werd 
daarmee onderdeel van een economisch probleem. Dat kwam in plaats van ‘de overheid als 
oplosser’  van deze problemen – zoals dat tot de jaren zestig van de vorige eeuw het geval was. Om 
efficiënt en effectief te werken wordt uitgegaan van een rationele en systematische benadering 
(NPM) om organisaties te verbeteren (Noordegraaf: 70). NPM rechtvaardigt het toepassen van 
instrumenten uit de private sector om de niet te stoppen honger naar prestatie-optimalisatie te 
stillen (Noordegraaf: 85-90). Deze instrumenten passen marktprincipes uit de private sector toe in 
het publieke domein om ‘in control’ te zijn. Dit is te herkennen bij het werken met 
ParnasSys|schoolkwaliteit omdat we zowel dashboards met benchmarking als cockpits met 
tevredenheidsmetingen van belanghebbenden tegenkomen in het systeem. Hiermee is de 
achtergrond van dit verschijnsel duidelijk geworden. 

In de onderwijspraktijk herkennen we dit gericht zijn op voorspelbaarheid en controleerbaarheid als 
volgt. Als er aanleiding is tot kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld in het onderwijsleerproces omdat de 
prestaties minder hoog zijn dan verwacht) dan stellen besturen of scholen doorgaans een 
verbeterplan op en ‘rollen dit uit met een duidelijk tijdpad’ bij leraren. De professional wordt dus 
betrokken als er in het kwaliteitssysteem iets geconstateerd is door bestuurders, stafmedewerkers of 
managers. Een tweede waarneming is dat in beleidsplannen het kwaliteitsbeleid als onderdeel 
opgenomen is in een hoofdstuk over bijvoorbeeld Bedrijfsvoering. Dat betekent dus dat 
kwaliteitszorg dan gezien wordt als onderdeel van efficiënte bedrijfsvoering en niet als integraal 
thema dat de hele organisatie raakt. Volgens Noordegraaf (p. 97) reproduceren organisaties door het 
formaliseren van kwaliteit en het gebruik van kwaliteitssystemen de controle van de organisatie. 
Deze indruk wordt versterkt door het gebruik van dashboards uit ParnasSys|schoolkwaliteit, die 
gericht zijn op het ‘managen van prestaties’ (Noordegraaf: 102). Hieruit blijkt dat 
onderwijsorganisaties die kwaliteit managen zoals hiervoor omschreven, hun kwaliteit vooral 
verbeteren op basis van een aanpak die afkomstig is uit het NPM-discours. 

Echter: Is er ook een andere dan een rationele benadering van kwaliteitsbeoordeling mogelijk? Want 
als we kwaliteit (lees: de geschiktheid van de organisatie om de bedoeling waar te maken) benaderen 
vanuit de ervaring en beleving van mensen in het hier en nu, hebben we juist belangstelling voor de 
beleving van mensen in de school, zoals leraren, leerlingen, ouders en anderen! 
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4. Hoe kunnen we bedrijfsmatig denken verbinden aan hogere 
doelen? 

Volgens Noordegraaf (2015: 152) leidt het meten van prestaties in combinatie met het nastreven van 
hogere doelen tot natuurlijke wrijving. Daarom pleit hij voor verbinding tussen beide elementen 
middels het concept interplay. Daaronder wordt verstaan dat de verschillende benaderingen elkaar 
versterken: data wordt betekenisvol voor de professional.  Zo merkt de professional dat de cijfers 
over het werk gaan en de ouder of de leerling ervaart dat de beleving (mee)telt. Een concrete 
aanbeveling daarvoor is het organiseren van dialoog, het winnen van support bij - en versterken 
van zelfvertrouwen bij medewerkers (Noordegraaf: 146). Dat is mogelijk binnen een klimaat waarin 
creativiteit, leren en innoveren kunnen floreren (p. 146). Deze begrippen staan haaks op 
voorspelbaarheid en beheersbaarheid zoals dat binnen NPM gangbaar is. 

Het negeren van NPM echter, is onmogelijk: de huidige maatschappij verlangt verantwoording en 
transparantie. Bovendien worden scholen met publiek geld gefinancierd. Volledig omarmen van NPM 
doet geen recht aan de hogere doelen van de publieke sector. NPM is onmogelijk en onvermijdelijk 
tegelijk en daarom bepleiten we een alternatief: maak NPM betekenisvol. Dit kan door de aanpak 
van Het verhaal telt toe te passen op uw school! 

Diverse auteurs pleiten voor de reflectieve dialoog als middel voor leidinggeven aan het versterken 
van een kwaliteitscultuur (Noordegraaf, Geuijen & Meijer, 2011). Concreet voorbeeld van een thema 
dat bevraagd kan worden tijdens een gesprek met teamleden over schoolprestaties zijn: welke 
prestaties zouden zij als passend en gewenst bij de schoolpopulatie formuleren? Ouders en 
leerlingen kunnen uitgenodigd worden om te vertellen hoe zij de school beleven waarbij de school 
uit is op leren en ontwikkelen. Maak prestatie- en tevredenheidsmeting in zichzelf niet te belangrijk. 
Met het serieus nemen van (subjectieve) beleving van mensen doen we tegelijk recht aan een 
stroming in de wetenschap die zich hiermee bezig houdt. In onderzoeksliteratuur vinden we dit terug 
als kwalitatieve onderzoeksmethode. De kwalitatieve methode richt zich op het bestuderen van 
mensen in hun sociale omgeving met als doel hun gedrag te begrijpen (Richards, 2015: 1). De 
onderzoeker zoekt naar de manier waarop mensen zich verhouden tot hun omgeving, in hun eigen 
woorden (Richards: 2). Vanuit wetenschapsfilosofisch oogpunt vertrekt de kwalitatieve onderzoeker 
vanuit de interpretatieve traditie ‘…that takes human interpretations as the starting point for 
developing knowledge about the social world’ (Duberley, Johnson & Cassell, 2012). Richards 
omschrijft kwalitatieve data als ‘…data that are not easily reducible immediately (or, perhaps ever) to 
numbers (p. 2). 

Om kwalitatieve data betrouwbaar te verzamelen, zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid 
belangrijke waarden, zeker omdat bij kwalitatief onderzoek objectiviteit niet het doel is, maar 
subjectiviteit, interpretatie en emancipatie sleutelbegrippen zijn (Symon & Cassell, 2012: 205). 
Richards (p. 29) geeft daarom twee controlemechanismen aan: respondent validation (kan elke 
respondent de analyse valideren?) en member checking (het is zinvol om een deelnemer aan het 
onderzoek te laten checken wat de onderzoeker ziet). Symon en Cassell (p. 206-208) dringen aan op 
het afleggen van verantwoording over de dataverzameling en -analyse: op welke manier wordt de 
data verzameld en geïnterpreteerd en hoe wordt dat voor de lezer duidelijk? Daarvoor geven zij een 
aantal controlevragen die gangbaar zijn binnen de interpretivistische kwalitatieve onderzoekstraditie 
(Symon & Cassell: 212): 

• spreken de bevindingen over de ‘real life’ context? 

• wordt er bewijs geleverd dat het gaat om een authentieke weergave van wat er gebeurt in 
de sociale werkelijkheid? 
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• worden alternatieve interpretaties overwogen? 
 

Binnen kwalitatief onderzoek wordt er zelden gewerkt met gestandaardiseerde en vooraf 
gestructureerde vragenlijsten, zoals dat binnen kwantitatief onderzoek gangbaar is (Duberley, 
Johnson & Cassell, 2012; Maxwell, 2005; Richards, 2015). Kwantitatief onderzoek richt zich op het 
verklaren van onderwerpen vanuit een objectieve houding, dat wil zeggen: buiten de sociale context 
van de respondent. Het meten van tevredenheid met een vragenlijst binnen 
ParnasSys|schoolkwaliteit is dus te duiden als kwantitatief onderzoek zolang dat zonder ontmoeting 
met de deelnemers binnen hun sociale context (de school) gebeurt. Daarom zijn verschillende 
onderzoeksmethoden vanuit de kwalitatieve traditie geschikt om aanvullend in te zetten voor het 
versterken van onderwijskwaliteit: interviews, focusgroepen en narratieve analyse (Symon & Cassell, 
2012). Het narratief (narratief wordt als synoniem gebruikt voor story of verhaal) is meer dan het 
eenvoudig beschrijven van de werkelijkheid: ‘…a way of socially constructing reality, establishing 
what te connections are, were or might be among events, feelings, thoughts and actions’ (Symon & 
Cassell: 492). Een verhaal of narratief is een krachtig en zinvol middel om emoties en interpretaties 
over te brengen (p. 493-494), zolang zowel de verteller als de ontvanger het als legitiem en 
betekenisvol zien. Binnen kwalitatief onderzoek wordt analyse van het narratief gezien als 
belangrijke uitkomst van onderzoek, omdat verhalen betekenis creëren rondom de verzamelde data. 
Verhalen verlenen een (school)organisatie of een individu zelfs hun identiteit (Alvesson, 2013: 125; 
Symon & Cassell: 493; Weick, 1995: 127-131). 

Om de sociale werkelijkheid van leerlingen, ouders en leraren te begrijpen is het dus van belang om 
ook data te verzamelen middels een kwalitatieve, interpretatieve benadering waarbij 
verantwoording afgelegd wordt over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de 
dataverzameling en -analyse. 

5. Hoe maken we dit concreet vanuit het concept storytelling? 
De bedoeling van het afnemen van kwaliteitsvragenlijsten is het voortdurend willen verbeteren van 
de organisatie. Een van de instrumenten om continu te verbeteren is de PCDA-cirkel: Plan, Do, Check, 
Act van Walter Shewhart (Johnson, 2016). Zijn model werd overgenomen door W. Edwards Deming 
(1988) en diende als basis voor zijn kwaliteitstheorieën. Kern van dit kwaliteitsdenken is 
performancemanagement waarbij resultaten constant moeten worden verbeterd richting perfectie, 
waarbij de perfectie steeds net niet wordt bereikt. En ook het Nederlandse onderwijs werkt zo: 
scholen nemen tevredenheidsonderzoeken af onder leerlingen of studenten, ouders en 
medewerkers om te gebruiken voor continue verbetering volgens de PDCA-cirkel. Dit is één van de 
instrumenten uit het NPM-discours zoals hiervoor beschreven. Peter de Vries noemt in zijn e-book 
‘Tevredenheidsonderzoeken’ (2018) enkele manco’s van tevredenheidsonderzoeken: 

1. Wat zegt het gemiddelde? 
De uitleg van een kwaliteitsvragenlijsten wordt meestal weergegeven in gemiddelde cijfers. We 
vertrouwen daarbij op het gemiddelde cijfer dat zo hoog mogelijk moet zijn. Misschien is niet het 
gemiddelde het meest belangrijk, maar de vraag waarom sommige leerlingen en ouders lage scores 
geven! 

2. De respondenten 
Omdat het onmogelijk is iedereen een vragenlijst in te laten vullen moet bij een 
tevredenheidsonderzoek altijd met een steekproef gewerkt worden. In een aselecte steekproef heeft 
iedereen de kans om in de steekproef terecht te komen. Dat is iets anders dan iedereen de 
mogelijkheid geven om een enquête in te vullen. Bij een selecte steekproef gelden de 
onderzoeksresultaten alleen voor de onderzochte groep die men niet zomaar mag gebruiken als 
representatief voor de gehele groep. 
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3. Anoniem 
Kwaliteitsvragenlijsten worden anoniem ingevuld. In een gevoelig proces, wat onderwijs aan 
kinderen en jongeren is, is het de vraag of een anonieme vragenlijst wel bijdraagt aan een 
zorgvuldige evaluatie. Opvoeden en ontwikkelen is immers gebaseerd op interactie en dialoog tussen 
alle actoren: leerlingen/studenten, leraren en hun ouders. Dat vraagt niet om een beoordeling wat 
een anonieme vragenlijst al gauw is, maar om een dialogische evaluatie in een gesprek. 

4. Het moet van de inspectie 
Vaak wordt gezegd dat de inspectie kwaliteitsvragenlijsten verplicht stelt. Maar de 
onderwijsinspectie stelt geen specifieke eisen aan tevredenheidsonderzoeken. De school dient haar 
kwaliteit te evalueren, daarvoor zijn de kwaliteitsstandaarden KA 1 Kwaliteitszorg, KA2 
Kwaliteitscultuur en dialoog en KA3 Verantwoording en dialoog van toepassing die de inspectie 
hanteert bij de beoordeling van de basiskwaliteit en eigen aspecten van kwaliteit van de school. De 
school kan naar deze standaarden verwijzen maar het gaat er vooral om dat de school haar eigen 
kwaliteitsstandaarden moet bepalen. De onderzoeken die de school doet functioneren als 
instrument voor een actieve dialoog. 

Waar huidige kwaliteitsvragenlijsten het gevaar van anoniem beoordelen kennen bepleiten wij een 
aanvulling. Een kwaliteitsevaluatie met leerlingen, ouders en leraren op basis van gesprekken en niet 
alleen op basis van het tellen en middelen van tevredenheidscijfers. Het verhaal telt! 

‘Het verhaal telt’ is een methode om ‘Storytelling’ toe te passen. Het begrip story is volgens Van 
Hulst en Ybema (2020) synoniem voor narratief en basiselementen hierbij zijn menselijke acties, 
actoren en een setting (tijdsperiode, ruimte en materiele aspecten). Storytelling verwijst naar een 
geval waarin iemand aan een ander vertelt over gebeurtenissen die plaatsvonden of plaatsvinden in 
een bepaalde tijd en ruimte (Van Hulst & Ybema). Storytelling verbindt mensen, doordat verhalen 
uitnodigen tot het vertellen van nieuwe verhalen (Van Hulst, 2013: 630). Storytelling werkt openheid, 
vertrouwen en verbondenheid in de hand: ‘… the work that storytelling itself does: that of bringing 
people together and connecting them’ (Van Hulst: 631). Storytelling biedt de verteller de 
mogelijkheid om aan te geven hoe gebeurtenissen te rechtvaardigen zijn, omdat ze altijd vanuit een 
bepaald standpunt belicht worden en neutrale ‘stories’ niet bestaan (Van Hulst: 629). Een 
fundamenteel aspect van storytelling is volgens diverse auteurs (Van Hulst, 2013; Lugmayr e.a., 2017) 
de emoties die dit oproept. Het belang hiervan wordt door Stephen Denning (2006) in zijn boek ‘The 
leader’s Guide to Storytelling’ geschetst. Hij beschrijft hoe hij er niet in slaagde projectfinanciering op 
te halen omdat hij geen emotionele elementen in zijn presentaties en toepassingen had. Door het 
toevoegen van verhalen en het creëren van een persoonlijke relatie tussen zijn publiek en zijn 
ideeën, verbond hij zich met zijn superieuren en kreeg hij met succes financiering voor zijn 
initiatieven (Lugmayr e.a., 2006). Storytelling kan dus leiden tot het aanjagen van verandering, 
evenals het omgekeerd kan werken als blokkade van vernieuwing (Van Hulst & Ybema, 2020: 390; 
Weick, 1995: 127-131). 

Van Hulst en Ybema stellen dat de context minimaal even belangrijk is als de content (de story). Met 
andere woorden: een narratief kan profiteren van de context of setting waarin het gecreëerd wordt. 
Zij onderscheiden diverse typen stories: verhalen die gemanaged worden of juist niet – zoals in een 
vergadersetting, verhalen die één op één of collectief verteld worden en alledaagse gebeurtenissen 
versus persoonlijke ervaringen van de verteller (Van Hulst & Ybema: 385-387). In een typologie 
omschrijven zij deze als volgt: 
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Voor onze aanpak zoeken we naar de persoonlijke ervaring van mensen en daarom hanteren we één-
op-één gesprekken of kleine groepen. De persoonlijke verhalen van mensen zijn betekenisvol vanuit 
het perspectief van de leraar, ouder of leerling. Het creëren daarvan zal zoveel als mogelijk in een 
kleine groep plaatsvinden, geheel volgens de kwalitatieve, interpretatieve onderzoekstraditie. 

De aanpak Het verhaal telt is een aanvulling op de huidige kwaliteitsvragenlijsten die onder 
leerlingen, ouders en medewerkers op uw school worden uitgezet. Het verhaal telt levert een 
rapportage die voldoet aan de inspectienormen van de kwalitatieve zelfevaluatie met de volgende 
kenmerken: 

1. De zelfevaluatie beslaat alle facetten van de kwaliteit van de school; dit is meer dan de term 
‘tevredenheid’ alleen. Hier wordt iedereen actief bij betrokken: leraren, ouders en leerlingen. 

2. De school ontvangt de feedback op aselecte wijze van leerlingen, ouders en leraren. 
3. Ook eigen thema’s of relevante onderwerpen waar men op wil evalueren kunnen een plek 

krijgen in deze aanpak. 
4. We nemen de subjectieve beleving van leraren, ouders en leerlingen serieus. Hierdoor komt 

een actieve dialoog op gang, waardoor de kwaliteitsopbrengst veel rijker en genuanceerder 
is. 

5. We overwegen in de toekomst een bijbehorend vertaalprogramma. Dit maakt Het verhaal 
telt ook zeer geschikt voor ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen. 

Conclusies 
In dit artikel hebben we laten zien hoe een andere kwaliteitsaanpak in het onderwijs gehanteerd kan 
worden: anders dan de veelgebruikte manier die gericht is op feiten en cijfers. We bepleiten in plaats 
daarvan een manier die recht doet aan de beleving van leerlingen, ouders en leraren in de dagelijkse 
praktijk. De betekenis die zij daaraan ontlenen voor de schoolorganisatie is het resultaat van het 
analyseren van het narratief als aanvulling op veelal aanwezige data in ParnasSys|schoolkwaliteit. 
Daarmee kan de kloof tussen een (te zeer) bedrijfsmatige aanpak en het nastreven van hogere 
doelen verkleind worden. 

Contactgegevens 
Mirelle de Lange 
Onderwijsadviseur 
n.delange@parnassys-academie.nl  
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