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Betere focus, gedeelde verantwoordelijkheden en beter sturen op resultaatgerichtheid èn kwaliteit

TOEPASSING A3 METHODIEK
IN HET ONDERWIJS LEIDT TOT
DIALOOG EN DRAAGVLAK
Als rector hebben Roel de Mink (Pascal College in Zaandam) en Rick d’Ancona (Huygens College in Amsterdam) heel wat op hun (school)bord. De A3 methodiek helpt focus aanbrengen, verantwoordelĳkheden delen en
beter sturen op resultaatgerichtheid èn kwaliteit. Hun participatief leiderschap leidt bovendien tot meer intern
draagvlak en een verhoogde slaagkans voor de jaarlĳkse toets van de onderwĳsinspectie.
Door Henk Doeleman (directeur TNO Management Consultants), Ivo Israël (projectleider A3 TRAP) en Marike van Zanten (freelance journalist).

De bel voor de ochtendpauze gaat. Meteen

twee rectoren nemen deel aan een pilot

af. D’Ancona heeft in zijn werkkamer het

zijn de gangen van het Pascal College in

met de methodiek. Ze zijn allebei druk

A3 plan voor de hele school hangen, in

Zaandam vol gepraat en gelach van HAVO-

bezig met het opstellen, afronden en moni-

de kamer van de teammanagers hangt

en VWO-scholieren, blij om even ontsnapt

toren van het eerste A3 jaarplan.

daarnaast het plan van het eigen team èn
dat van de andere teams. ‘Zo garandeer

te zijn aan het leslokaal. De kamer van
rector Roel de Mink kijkt via een binnen-

Voor beiden kwam de methodiek als ge-

je niet alleen verticale verbinding met het

raam direct uit op de hal en de aula van de

roepen. D’Ancona was op zoek naar een

overkoepelende plan, maar ook horizontale

school, waar vijf docententeams zo’n 865

verbinding tussen de teams onderling. In

leerlingen voorbereiden op hun diploma.

het voortgezet onderwijs zijn de teams per

Een strategische positie om voeling te houden met wat er leeft onder de belangrijkste
stakeholders van de school, maar vanwege
het enthousiasme bij de jeugdige achterban soms ook lastig: ‘Als je niet oppast, zit
je de hele dag te zwaaien.’ De lach van be-

Tweet@roeldemink
Mijn A3 jaarplan past inmiddels
al op een A4. Een handzaam
formaat voor tas en brein dat toch
ruim voldoende houvast biedt!

leerjaar georganiseerd en werken ze nauw
samen. Hun acties moeten dus goed op
elkaar aansluiten.’
Per leerjaar praten de individuele teamleden
– de docenten – nu verder door over de invulling van het plan in de dagelijkse praktijk
van het onderwijs. D’Ancona: ‘Uit elk leer-

zoeker en collega Rick d’Ancona verraadt

jaar is er een clubje gevormd van drie men-

herkenning. Hij wordt zelf dagelijks omringd
door zo’n 650 scholieren, als rector van

goed systeem voor borging van de kwali-

sen. Die twaalf mensen gaan samen kijken

het Huygens College in Amsterdam-West,

teitszorg bij het Huygens College. ‘Ik wilde

hoe ze het A3 jaarplan van het management

een VMBO-school met de sector Economie

deze goed ingebed hebben bij de volgende

kunnen vertalen naar hun eigen functione-

en met ICT-route en Sport & bewegen als

inspectieronde.’ En De Mink was tegen het

ren. Welke bijdrage kunnen zij leveren aan

specialisatie.

eind van 2011 net toe aan het formuleren

de missie, visie en succesbepalende facto-

van het resultaat van het Pascal College

ren?’ D’Ancona heeft voor dat doel speciaal

MET BEIDE HANDEN AANGEGREPEN

voor 2012: ‘Ik zag gruwelijk op tegen de

een zaaltje buiten de school gehuurd en

De Mink en D’Ancona zijn die ochtend bij

enorme hoeveelheid tekst die gepaard ging

blijft zelf bewust op de achtergrond. ‘Ik ben

elkaar gekomen om hun ervaringen met de

met de traditionele planningmethode, dus

alleen even langs geweest om te zeggen:

A3 methodiek te delen: het jaarplan op één

ik heb de mogelijkheid om alles weer te

zet hem op, ga zo door en hou vol. Daarna

vel A3 is niet alleen compacter en overzich-

geven op één A3 met beide handen aange-

ben ik weggegaan, om mensen ruimte te

telijker dan het bestaande Team Resultaten

grepen.’

geven voor eigen verantwoordelijkheid. In
het verleden bepaalden we als manage-

en Activiteiten Plan (TRAP), maar betrekt

ment vaak zaken van bovenaf, maar dan

leidsvorming. Bovendien vergemakkelijkt

VERTICALE ÈN HORIZONTALE
VERBINDING

het gerichter sturen op resultaat en draagt

Bij het Huygens College hebben het

Mink is het daar van harte mee eens: ‘Je

het bij aan de externe verantwoording naar

managementteam (MT) en de vier team-

moet geen taken van mensen afpakken en

bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. De

managers het eigen A3 jaarplan inmiddels

het allemaal zelf willen doen.’

ook de onderwijsteams nauwer bij de be-

ontbreekt het noodzakelijke draagvlak.’ De
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voor het tot stand komen van
een gemeenschappelijke visie.
Rekeninghoudend met onze
stakeholders, hebben we vervolgens een aantal succesbepalende factoren benoemd.’ Bij
het Pascal College wordt gewerkt met één A3 jaarplan voor
de hele school. Anders dan bij
het Huygens College worden
er dus geen aparte A3 plannen
opgesteld voor de vijf onderwijsteams. De Mink: ‘Maar de
afdelingsleiders in het MT worden natuurlijk wel gevoed door
de zaken die er binnen de afdelingen spelen en hebben deze
ingebracht bij het opstellen van
het plan.’

EEN 8 OP HET RAPPORT
Er is nog een ander belangrijk
verschil tussen het Huygens
College en het Pascal College: de aangeboden onderwijsvorm. Als school voor
VMBO ligt het accent bij het
Huygens College meer op
individuele leerlingenzorg,
terwijl het Pascal College als
instelling voor HAVO en VWO
resultaatgerichtheid hoog in
het vaandel heeft staan, mede
gestimuleerd door de jaarlijkse
publicaties over onderwijskwaliteit in bijvoorbeeld Trouw
en Elsevier. ‘Ouders willen
gewoon dat hun kind een diploma haalt’, aldus De Mink.
‘Ik krijg ouders aan de telefoon
Als rector hebben Rick d’Ancona (Huygens College in Amsterdam, links) en Roel de
Mink (Pascal College in Zaandam) heel wat op hun (school)bord.

die zeggen: Piet haalt een 4
voor wiskunde, wat gaan jullie
daar als school aan doen?’

EERST EEN BRAINSTORM

eerst gebrainstormd over de

baar dat niet iedereen dezelfde

De A3 methodiek helpt bij het

Ook bij het Pascal College heeft

vraag: welke zaken vinden we

begrippen gebruikt of deze

sturen op die resultaatgericht-

het MT het A3 jaarplan inmid-

van belang voor onze school en

anders interpreteert. Dus je

heid, beaamt De Mink. ‘Het is
een goede manier om de suc-

dels in concept af. Aan het
opstellen ervan ging een heidag
vooraf. Op die manier kon het
managementteam – dat een
nieuwe samenstelling kent – de

WAARDEVOLSTE INZICHT ROEL DE MINK

‘VAAK KRIJG JE MEER TERUG, ALS JE ER
MINDER KRAMPACHTIG BOVENOP ZIT’

cesbepalende factoren tussen
de oren van alle medewerkers
te krijgen, van de conciërge tot
en met docent D. Veel medewerkers werken al lang bij het

gezamenlijke uitgangspunten
verkennen voor deze werden

welke resultaten willen we boe-

gaat elkaar vragen stellen: wat

Pascal College. Ze hebben aan

vastgelegd in het A3 jaarplan,

ken? Wanneer je een dialoog

bedoel je precies? Dat heeft

een half woord genoeg, waar-

vertelt De Mink. ‘We hebben

met elkaar voert, wordt zicht-

een belangrijke meerwaarde

door zaken impliciet bekend
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worden verondersteld. Door het doel te
expliciteren, weet iedereen waar we voor
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Op koers in de zee van prestatie-indicatoren

(Handleiding Government governance, Ministerie van Financiën, 2000)

aandacht van teammanagers van die subsidie aftrekt, is de balans vaak negatief.’

gaan en wordt ook onze externe uitstra-

De Mink knikt instemmend: ‘Als zich nu

ling krachtiger: tijdens een open avond of
gesprekken met ouders focust iedereen op

lopen. Maar als je de kosten van de tijd en

Sturen

dezelfde elementen. Mede daardoor zijn

een kans voordoet, kun je kijken: past het
in mijn plan? Nee? Dan doen we het niet,

Verantwoorden

resultaatgerichtheid en hard werken niet

hoe leuk het ook is.’

langer vieze woorden. Zowel medewerkers
Beheersfactoren

als ouders weten beter waar ze aan toe zijn

De aangebrachte focus maakt de sturing

en die visie draagt bij aan een goed resul-

gerichter. In het jaarplan van het Huygens

taat voor de school: een 8 in Trouw en een

College zijn bovendien de namen van de

positief bericht in Elsevier.’

ZORGEN VOOR GOEDE ZORG

Figuur 1: Het creëren van focus op verbetering en

verantwoordelijke managers of medewer-

vernieuwing.

kers opgenomen. ‘Zo is de zorgcoördinator
verantwoordelijk voor het op orde krijgen

Voor het Huygens College liggen de uit-

MET NAAM EN TOENAAM

van de informatie over zorgleerlingen’,

dagingen op een ander vlak: zo moet

Zowel D’Ancona als De Mink benadrukt het

geeft D’Ancona als voorbeeld. Ook achter

de school na een flinke groeiperiode op

belang van focus bij het opstellen van het

de financiën en het onderhouden van de

last van de brandweer pas op de plaats

A3 plan. ‘Wij hebben ons beperkt tot de

contacten met stageaanbieders en ouders

maken qua aantal leerlingen. ‘Dus nu

belangrijkste succesbepalende factoren,

prijkt een naam. Bij het Pascal College

moeten we onze strategische doelen

resultaten en acties’, aldus De Mink. ‘We

zijn in het A3 jaarplan zelf geen namen

herbezien’, aldus D’Ancona. Dat gaat

willen onszelf niet overschreeuwen. Na een

opgenomen. Dat is wel het geval in de zo-

gepaard met aandacht voor een gezonde

jaar willen we kijken of we onszelf heb-

genoemde ‘kruisjeslijst’: deze benoemt de
eerste en tweede verantwoordelijke voor

begroting en een aangepast extern profiel.
‘In het veranderplan van team 1 en 2 staat
dat ze minder buitenschoolse activiteiten
gaan ondernemen. We zijn benieuwd naar
het PR-resultaat wat daaruit gaat komen.’
Een ander speerpunt is de leerlingenzorg.

Tweet@rickd’ancona
A3 is een methodiek om de
organisatie te veranderen en
tegelijkertijd in control te blijven!

‘Over de zorgdossiers en de rugzakleer-

alle belangrijkste aandachtsgebieden van
de school. Op termijn zou de kruisjeslijst in
het A3 plan geïntegreerd kunnen worden.

‘LIG JE OP SCHEMA?’
Het toewijzen van een beperkt aantal ver-

lingen moet elke dag verantwoording

antwoordelijkheden maakt het makkelijker

kunnen worden afgelegd’, benadrukt

ben overvraagd, of dat we misschien een

om doelen, resultaten en acties te moni-

D’Ancona. ‘Die informatie is niet altijd op

tandje kunnen bijzetten.’ Voor D’Ancona

toren en evalueren. De Mink: ‘We staan

orde. Dat is ook lastig, want je moet het

geldt hetzelfde: ‘Een fout van veel school-

net weer voor de jaarcyclus van manage-

constant bijhouden. Als je dat als actie

leiders is dat ze elke subsidiemogelijkheid

mentgesprekken met de afdelingsleiders.

opneemt in je A3 jaarplan, wordt het mak-

zien als een kans die ze niet mogen laten

Dit keer kan ik het A3 jaarplan erbij pakken

kelijker om erop te sturen.’

en zeggen: Lig je op schema bij het behalen van de afgesproken resultaten, zoals

Figuur 2: De voor- en achterzĳde van
het A3 jaarplan van het team Economie 2.
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bijvoorbeeld het terugbrengen
van lesuitval? In een kwartier
tijd kun je overal een plus of

Beheersing / meetgericht
(strategische kwaliteit)

Normatieve
school

een min zetten. Of laat je je

Externe evaluatie
• Inspectie audit / bezoek
• Externe benchmark
• Iso audit / visitatie

te veel afleiden door de waan
van de dag?’ D’Ancona knikt:
‘De waan van de dag vormt
voor mijn afdelingsleiders en
managers een groot probleem.
Ze hoeven niets te doen om

Empirische
school

Zelfevaluatie
• Performance indicators
• Interne controle / audit
• Competentieprofielen
• Positiebepaling /
Zelfevalutaie

Extern
georiënteerd

Intern
georiënteerd

het heel druk te hebben, want
de deur gaat constant open.

Strategie
implementatie
• A3 methodiek

De stapels op hun bureaus zijn
hoger dan die van mij. Daarom

Peer audit
• Intervisie, supervisie
• Best practices, professionele richtlijnen

is focus en verantwoording afleggen ook zo belangrijk.’
D’Ancona hoopt met A3 dan

Pragmatische
school

ook een methodiek voor borging gevonden te hebben.

Reflectieve
school

Verandering / op beweging gericht (dynamische
kwaliteit)

Figuur 3: Visie op positie A3 methodiek in organisatieontwikkeling.

‘Voorheen was het oordeel van

OPPASSEN VOOR AFREKENCULTUUR

hebt dit fout gedaan, maar: hoe

A3 jaarplan moet bewijzen dat

plannen en goede acties. Maar

komt het dat het resultaat nog

die kwaliteitszorg nu goed is

het maken en de uitvoering van

Daarbij moet worden gewaakt

niet is bereikt en hoe kunnen

ingebed.’

die plannen kostte zoveel tijd

voor een afrekencultuur, be-

we je daarbij helpen?’

Tegelijkertijd blijft ook het in-

dat er geen tijd meer overbleef

nadrukt De Mink. ‘Je moet

om te evalueren.’ Dat betreft

vertrouwen en veiligheid bij

vooral de kwaliteitszorg. ‘In
onze cyclus keken we vier keer

de inspectie altijd: fantastische

terne draagvlak voor de A3 methodiek belangrijk, benadrukken

mensen creëren. Ik heb geen

DE LAKMOESPROEF:
BEZOEK VAN DE INSPECTIE

dubbele agenda, ik probeer

Niet alleen binnen de organisa-

hebben de personeelsraad be-

per jaar naar de resultaten.

transparant en eerlijk te zijn

tie vormt de A3 methodiek een

wust betrokken bij de invoering:

Daarbij spraken we voorname-

over dingen die goed en min-

belangrijk instrument, maar ook

gelukkig waren de vertegen-

lijk over kosten en opbrengsten,

der goed gaan. Andersom ben

daarbuiten: voor het afleggen

woordigers enthousiast over

maar keken we onvoldoende

ik ook zelf aanspreekbaar als

van externe verantwoording.

de methodiek.’ De Mink: ‘Onze

naar de kwaliteit van ons on-

ik dingen niet goed doe in de

De Mink wil het concept van

scholen behoren beide tot een

derwijs en onze zorg. Het is

ogen van mijn medewerkers.

het A3 jaarplan bijvoorbeeld

grote onderwijsorganisatie. Bij

belangrijk dat we als school-

Als je zaken durft te benoemen,

voorleggen aan de ouderraad:

de teamleden kan daardoor

leiders ook verbeteracties op

leidt dat uiteindelijk tot minder

niet ter instemming, maar voor

de gedachte postvatten dat

dat terrein bewaken en op de

verwijten. Bovendien krijg je

advies. ‘Zo zien ouders dat wij

de methodiek van bovenaf is

agenda zetten. Want bij som-

vaak meer terug, als je er min-

gestructureerd werken aan re-

opgelegd en niet onze eigen

mige medewerkers leeft dat

der krampachtig bovenop zit.

sultaat. Als ze aangeven dat ze

keuze is. Terwijl wij de A3 me-

beide rectoren. D’Ancona: ‘Wij

gevoel van urgentie helemaal
niet: “We hadden toch negentig
procent geslaagden: wat zeuren
we nou?”’
De Mink knikt: ‘Het sturen op
en monitoren van de kwaliteit
wordt makkelijker door het

WAARDEVOLSTE INZICHT RICK D’ANCONA

‘WIJ MOETEN ELKE DAG VERANTWOORDING KUNNEN AFLEGGEN OVER DE
ZORGDOSSIERS EN DE RUGZAKLEERLINGEN. ALS JE IN JE A3 JAARPLAN
OPNEEMT DAT DIE INFORMATIE ALTIJD OP ORDE MOET ZIJN, WORDT HET
GEMAKKELIJKER OM DAAROP TE STUREN’

concreet te benoemen in het A3
jaarplan. In ons plan staat bij-

Mensen kiezen soms een an-

liever andere aspecten sterker

thodiek volledig hebben om-

voorbeeld dat we streven naar

dere weg om het afgesproken

benadrukt zien, dan leer je daar

armd, totdat gebleken is dat het

ten minste vijf positieve pers-

resultaat te bereiken dan ikzelf

weer van.’ D’Ancona staat vlak

nòg beter kan.’

publicaties per kalenderjaar. Bo-

zou hebben gedaan, maar wie

voor de ultieme lakmoesproef:

vendien hebben we afgespro-

ben ik? Wij noemen dat parti-

‘Een van onze locaties heeft

De bel gaat opnieuw. Gepraat

ken dat de website iedere week

cipatief leiderschap.’ D’Ancona

van de inspectie een opmerking

en gelach op de gang, het

ververst moet worden. Daar kun

vult aan: ‘Je spreekt elkaar col-

gekregen over de kwaliteitszorg

schoolleven slorpt de heren

je mensen op aanspreken.’

legiaal aan. Niet in de zin van: jij

en de evaluatie daarvan. Het

weer op. En zo hoort het ook. Q
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